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presidente jose sarney abre a XL 
sessao da assembleia geral 

da onu 

Discurso do Presidente Jose Sarney, em Nova York, 
em 23 de setembro de 1985, por ocasiao da abertura da 
XL ress8o da AssemblBia Geral da Organizacao das 
Ngom Unidas (ONU). 

Senhor Presidente, 

Esta tribuna impoe respeito e dignidade. 

E a mais alta na comunidade das Nacoes, 
onde grandes e pequenos ficam menores, 
porque maior e a carga da histbria do gene- 
ro humano exercida pela tarefa que e o bar- 
ro do seu trabalho - a paz -, pelos proble- 
mas que a desafiam, pelo esforco de trans- 
formar discordancias em solidariedade. 

Faz quarenta,anos tem o meu pais, o Brasil, 
o privilegio de abrir o Debate Geral da Or- 
ganizacao das Nacoes Unidas. 

E com tremula emocao que exerco essa 
prerrogativa. 

Pesam-me graves problemas, responsabi l ida- 
des imensas. 

"Que sonho raro 
sera mais puro e belo 
e mais profundo 
do que esta viva maquina do mundo?" 

E com esse sentimento de mundo que falo 
em nome de uma das maiores nacoes do 
globo, complexa e pujante sociedade, a oi- 
tava economia do Ocidente, pak de con- 
trastes e de grandezas: o Brasil dos varios-, 
brasis, em que a opulencia e a pobreza, o 
arido e o fertil, a seca e a inundacao fazem 
uma geografia de amostragens opostas, 
abrigando num vasto continente um povo 
unificado que soube construir uma demo- 
cracia racial e uma unidade de cultura que 
e a forca invencivel do seu destino. 

Homem simples, nasci e vivi numa das re- 
gioes mais castigadas da Terra, o populoso 
e pobre Nordeste Brasileiro. 

Recorro a versos do maior poeta de minha Percorro ha trinta anos uma carreira politi- 
terra, para definir minha comocao. A poe- ca, mas foi no bojo de uma tragedia e es- 
sia nao e incomoda nem anacrdnica no ce- panto, de forma abrupta e inesperada, que 
nario dos grandes debates. assumi a chefia da Nacao. 
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Presidente da Republica, orgulho-me de ser 
um escritor em que o gosto da palavra nao 
confinou o espirito na expressao da obra 
estetica. Dela fiz um elemento de identifi- 
cacao profunda com o povo, para vivenciar 
os anseios do homem e da sociedade. 

A literatura e a politica sao vertentes a 
obrigar uma visao social e humanista do 
universo. Nao posso conceber a busca das 
conquistas materiais sem um substrato do 
espirito que possa dar a aventura humana 
a dimensao das coisas eternas. 

Tenho fe, e malsinado o homem que tiver 
vergonha de pensar na Terra sem a compa- 
nhia de Deus. 

O Brasil acaba de sair de uma longa noite. 
Nao tem olhos vermelhos de pesadelo. Traz 
nos labios um gesto aberto de confianca e 
um canto de amor a liberdade. Quem e pri- 
sioneiro do passado nao enxerga o futuro. 
Moises nao ficou de costas para a Terra da 
Promissao. 

O instrumento de nossa viagem do autorita- 
rismo para a democracia foi a capacidade 
de conciliar e de entender, sem violencia e 
sem traumatismos. 

Nossa determinacao, coragem e resignacao 
foram tao fortes que suportamos a perda 
de nosso heroi, Tancredo Neves, na noite 
em que clareavam os nossos ceus em festa 
os fogos da vitoria. O nosso sofrimento foi 
transformado em forca e obstinacao para 
fazer do seu sonho o nosso sonho, e nao 
nos dispersarmos. 

Mais forte do que a morte foram os valores 
da mudanca. Estes valores projetamos no 
campo das classes sociais, abolindo distan- 
cias e barreiras, numa patriotica conviven- 
cia de todas as correntes de ideias, na bus- 
ca do ideal efetivo de justica, de concilia- 
cao e da consolidacao institucional do po- 
der civil. 

Consideramos que a visao do social e a pro- 

pria seiva do liberalismo moderno: a liber- 
dade que se ocupa com as condicoes reais 
de vida, com a realizacao completa da feli- 
cidade individual, com a universalidade das 
franquias e do direito de ser livre. 

Estou nesta tribuna para homenagear as Na- 
coes Unidas, no seu aniversario de 40 anos. 
O Brasil esteve no seu nascimento, esta ago- 
ra, estara no futuro, para defender o espiri- 
to da Organizacao. Esse espirito nao e ser- 
vir como arma dos fortes, mas como a voz 
dos fracos. Dos que nao tem exercitos, nem 
arsenais, nem veto a impor ou a anular de- 
cisoes. 

Estou aqui para dizer que o Brasil nao dese- 
ja mais que sua voz seja timida. Deseja ser 
ouvido sem aspiracoes de hegemonia, mas 
com determinacao de presenca. Nao prega- 
remos ao mundo o que nao falarmos dentro 
de nossa fronteira. Estamos reconciliados. 
A nossa forca passou a ser a coerencia. Nos- 
so discurso interno e igual ao nosso chama- 
mento internacional. E desejamos, agora, 
revigorar, com redobrada afirmacao, nossa 
presenca no debate das nacoes. Uma politi- 
ca externa independente, dinamica e voltada 
para a solucao das questoes internacionais 
de conteudo social. 

Nao seremos prisioneiros de grandes poten- 
cias nem escravos de pequenos conflitos. 

Ha quarenta anos, nossos fundadores esta- 
beleceram, sobre os estertores da guerra e 
as ruinas da opressao, os fundamentos do 
edificio da paz, o concerto das nacoes e ili- 
mitada cooperacao entre os povos. As po- 
tencias da Terra e os paises emergentes fo- 
ram convocados a liquidar a exploracao co- 
lonial. Proclamaram ao universo o valor 
dos principios democraticos de igualdade e 
justica. Condenaram o racismo e a intole- 
rancia. Legitimaram o direito universal a 
saude, ao bem-estar e a educacao. Reafir- 
maram a dignidade do trabalho e o poder 
aprimorado da cultura. 

Hoje, tendo vivido sem guerra generalizada 
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o dobro do tempo que a Humanidade viveu 
entre um e outro conflito mundial, pode- 
mos dizer que o papel da ONU nem sempre 
foi reconhecido; seu desempenho quase 
nunca foi suficiente. Porem sua acao, longe 
de ter sido inutil, foi, e e continuara a ser 
necessaria. 

Os seus fundadores estavam certos! 

Senhor Presidente, 

Em nome do Brasil, saudo Vossa Excelen- 
cia por sua expressiva eleicao para a Presi- 
dencia da Quadragesima Sessao da Assem- 
bleia Geral das Nacoes Unidas. Congratulo- 
me com os representantes dos Estados- 
membros aqui reunidos, que comemoram 
quatro decadas na vida ativa desta egregia 
Organizacao. Dirijo meus sinceros cumpri- 
mentos ao Senhor Secretario Geral, Embai- 
xador Javier Perez de Cuellar, de cujo ta- 
lento e experiencia diplomatica nos os lati- 
no-americanos tanto nos orgulhamos. 

Senhor Presidente, 

€ natural que minha primeira abordagem 
seja a America Latina. America Latina cu- 
jo esforco extraordinario de criar uma or- 
dem democratica e o mais surpreendente 
e comovedor fato politico ocorrido nestes 
anos, e que passa indiferente aos olhos des- 
cuidados do centro do poder mundial. Pou- 
cos examinam o amadurecimento institu- 
cional da regiao, o drama e a conquista. 
Sem ajuda e envolvimentos, temperados 
apenas com a forca de conviccoes, enfren- 
tamos a ameaca da tentacao totalitaria e a 
ganancia dos que so veem com os olhos 
da exploracao. Saimos sincronizados num 
movimento solidario, para a floracao de ins- 
tituicoes livres. Optamos, como um todo, 
em carater irreversi'vel, pelo trinomio: so- 
ciedade aberta, instituicoes livres, economia 
dinamica. E com base nessa triplice defini- 
cao democratica que exercitaremos o dia- 
logo, procuraremos ser a ponte entre o 
Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, 
velhas e novas culturas, regimes e ideologias. 

Gandhi, o Mahatama, disse que a verdadeira 
missao do homem da lei e lancar uma ponte 
sobre o abismo que separa os adversarios. A 
ONU e a Lei; nos somos homens dessa lei. 

Ha ventos novos em nosso Continente, que 
revigoram a nossa tradicao democratica re- 
fletida em compromissos que antecedem a 
criacao da ONU. 

Assim e que somos paladinos do principio 
da autodeterminacao dos povos e do dever 
de nao-intervencao, da solucao paci'fica de 
controversias, da distensao nas relacoes Les- 
te-Oeste, refratarios ao antagonismo agudo 
da politica de blocos, defensores do prima- 
do da negociacao sobre as perigosas de- 
monstracoes de forca. 

Com espirito democratico militamos, ha 
tantos anos, pelo desarmamento e recusa- 
mos, por precaria, violenta e irracional, a 
ideia de uma paz sustentada pelo equili- 
brio dos arsenais atomicos. 

O Brasil acredita que nao ha tergiversacao 
possivel face a esses ideais, nem qualquer 
concessao que admita sua suspensao, em 
qualquer ni'vel, em nome do que quer que 
seja! 

E 6 tambem por fidelidade ao credo uni- 
versalista da democracia que somos anti-ra- 
cistas. Profunda, entranhada e intransigen- 
temente anti-racistas. 

O Brasil, senhores, e um grande pais mesti- 
co que se orgulha de sua identidade. Varias 
das mais altas expressoes criadoras da nos- 
sa cultura provieram da mescla racial, da 
mutua fertilizacao das etnias. A maior e 
mais completa sensibilidade literaria que 
produzimos ate hoje - Machado de Assis - 
era um mestico, como mesticos foram, nas 
artes plasticas, o grande escultor barroco, 
Aleijadinho, e, na musica, o universal Villa- 
-Lobos. Recordo o quanto o Brasil deve, na 
sua cultura popular, ao genio negro e ao es- 
pirito amerindio. 
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No Brasil, a discriminacao racial nao e so 
ilegitima - e ilegal, e crime previsto nas 
leis penais. Por isso nos repugna a recrudes- 
cencia do conflito racial ditado pela intole- 
rancia racista, ou a persistencia de configu- 
racoes coloniais. Reitero solenemente nossa 
total condenacao do apartheid e nosso 
apoio sem reservas a emancipacao imediata 
da Namibia, sob a egide das Nacoes Unidas. 

Nao concebemos que a ONU comemore sua 
idade da razao sem uma ofensiva em regra 
contra todos os residuos do racismo na 
Terra. 

Como Presidente do meu pai's, renovei ha 
poucas semanas a proibicao de exportar pe- 
troleo e derivados, armas e municoes, licen- 
cas e patentes para a Africa do Sul, bem co- 
mo suspendi as atividades de intercambio 
cultural, artistico ou desportivo com o Go- 
verno de Pretoria. 

O racismo e contra a humanidade e contra 
o futuro. 

O racismo, um colonialismo diferente, amo- 
ral e perverso, nao pode manchar a pagina 
de ouro da descolonizacao. 

Mais do que as hecatombes dos conflitos 
mundiais, mais do que o confronto esteril 
da Guerra Fria, a descolonizacao ficara co- 
mo a grande contribuicao do seculo XX a 
Historia da Humanidade. 

O exito da descolonizacao foi fruto de uma 
vontade internacional. Esse caminho, a bus- 
ca de solucoes consensuais, ha de permitir 
superar a frustracao que hoje sentimos 
diante dos desafios da corrida armamentis- 
ta, da multiplicacao de tensoes e conflitos. 

Senhor Presidente, 

Os direitos humanos adquirem uma dimen- 
sao fundamental, estreitamente ligada a 
propria pratica da convivencia e do plura- 
l ismo. 

O mundo que os idealizadores da Liga das 
Nacoes nao puderam ver nascer, e cuja edi- 
ficacao ainda esperamos, e um mundo de 
respeito aos direitos da pessoa humana, 
que as Nacoes Unidas procuram promover 
atraves dos Pactos Internacionais de Direi- 
tos Humanos. 

A Declaracao Universal dos Direitos Huma- 
nos e, sem duvida, o mais importante do- 
cumento firmado pelo homem na Historia 
contemporanea. E ele nasceu no berco das 
Nacoes Unidas. 

Com orgulho e confianca, trago a esta As- 
sembleia a decisao de aderir aos Pactos In- 
ternacionais das Nacoes Unidas sobre Direi- 
tos Civis e Politicos, a Convencao contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Crueis, Desumanos ou Degradantes, e sobre 
Direitos Economicos, Sociais e Cultureis. 
Com essas decisoes, o povo brasileiro dZ 
um passo na afirmacao democratica do seu 
Estado e reitera, perante si mesmo e peran- 
te toda a Comunidade internacional, o 
compromisso solene com os princIpios da 
Carta da ONU e com a promocao da digni- 
dade humana. 

Nessa tarefa, destaco a promocao dos direi- 
tos da mulher, que no Brasil acaba de ga- 
nhar impulso com a criacao do Conselho 
Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher. 
A decisiva participacao da mulher na trans- 
formacao por que passa a sociedade brasi- 
leira articula-se, em ni'vel mundial, com o 
extraordinario movimento de afirmacao 
feminina, cujo impacto vem renovando em 
profundidade as relacoes humanas deste 
fim de seculo. 

Estamos numa encruzilhada das muitas que 
marcaram estes 40 anos de existencia da 
ONU. Os povos percebem que as conces- 
soes feitas as realidades do poder sao uma 
avenida de uma so mao. Apenas a vontade 
conjunta da maioria pode recompor, numa 
atitude nova, o panorama emoliente cria- 
do pela confrontacao e pelos mecanismos 
do poder. 
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Senhor Presidente, Senhores Delegados, 

"Nem tudo e Este ou Oeste nas Nacoes 
Unidas. O mundo possui outros pontos car- 
deais", dizia, ha 22 anos, o Embaixador 
Araujo Castro, representante do Brasil nes- 
ta Assembleia Geral. O Brasil reconhece nas 
relacoes internacionais muitos aspectos ne- 
gativos, mas procura perceber o mundo de 
uma perspectiva rica e multifacetada. 

Exploremos este tempo para a cooperacao 
e a ciencia; nele, as naturais diferencas nao 
sao empecilho para a convivencia. Os es- 
pacos celestes sempre foram a imagem mais 
pura da paz. Preservemos os infinitos ceus 
como fronteira que as armas nao devem 
violar. 

Os brasileiros acreditam em valores como o 
respeito a individualidade de cada pai's e a 
responsabilidade solidaria perante os impas- 
ses e dilemas deste fim de seculo. 

Vemos com aflicao que inumeros conflitos 
afetam pai'ses em desenvolvimento, parali- 
sando esforcos de progresso. Esses conf l i- 
tos agravam as dificeis condicoes criadas 
pela persistencia de uma ordem internacio- 
nal injusta e colocam mais distante o ideal 
de paz e seguranca. A transferencia, para o 
cenario de muitos desses conflitos, de te- 
mas do choque LesteIOeste agrega um ele- 
mento poderoso de dilaceracao e mascara 
suas verdadeiras causas. 

Temos exemplos a nossa volta. 

O Brasil junta-se aos demais paises latino- 
americanos para proclamar a necessidade 
urgente de uma solucao politica, duradou- 
ra e estavel, para os embates que rasgam a 
America Central. 

Por essa razao, devota o Brasil todo o seu 
apoio a iniciativa de Contadora, que tra- 
duz o sentimento da America Latina na 
busca de uma solucao que preserve a paz e 
o entendimento no Continente e correspon- 
da a vontade dos povos centro-americanos. 

Meu Governo juntou-se a tres paises irmaos 
na criacao do Grupo de Apoio a Contadora, 
para traduzir em iniciativas concretas o am- 
plo respaldo que Contadora vem recebendo. 

O carater politico e profundamente etico 
de Contadora e a resposta latino-america- 
na as teses da confrontacao; e um amparo 
ao dialogo onde existe radicalizacao, e um 
convite a negociacao onde existe a ameaca 
do uso de forca; e e uma vigorosa defesa da 
autodeterminacao e da nao-ingerencia con- 
tra as tentativas de internacionalizacao do 
conflito. 

O Brasil sente-se ligado por lacos de grande 
amizade a todos os povos do Oriente Me- 
dio. A sociedade brasileira consterna-se 
com o clima desolador do Libano e reco- 
nhece o direito de todos os povos do Orien- 
te Medio, inclusive Israel, de viver em paz, 
dentro de fronteiras internacionalmente re- 
conhecidas. Deseja ver concretizada a cria- 
cao de um Estado nacional palestino, aspi- 
racao deste sofrido e grande povo, a evacua- 
cao dos territorios arabes ocupados e o aca- 
tamento das Resolucoes das Nacoes Unidas 
sobre a regiao. 

Ligado ao Ira e ao Iraque por lacos de ami- 
zade e cooperacao crescentes, o Brasil exor- 
ta esses dois paises a encaminharem suas di- 
vergencias pela via pacifica e negociada. 

Preocupam-nos o Afeganistao e o Campu- 
cheia. Nao havera fim para a violencia nes- 
ses paises enquanto persistir a presenca de 
tropas estrangeiras e nao forem reconheci- 
dos expressamente os direitos de seus po- 
vos a livre manifestacao de sua vontade. 

E nosso dever ainda exigir visao e postura 
construtivas sobre a questao das malvinas. 
Desde 1833 o Brasil apoia a justa reivindi- 
cacao argentina da soberania sobre as Ilhas 
Malvinas encarecendo uma solucao nego- 
ciada como unica forma de resolver o pro- 
blema. 

O Brasil fara todos os esforcos que estive 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



rem a seu alcance para preservar o Atlanti- 
co Sul como area de paz, afastada da corri- 
da armamentista, da presenca de armas nu- 
cleares e de qualquer forma de confronto 
oriunda de outras regioes. 

Firmemente empenhado no esforco de 
proscrever as armas nucleares do Continen- 
te, o Brasil assinou e ratificou o Tratado de 
Tlatelolco, cujo objetivo pioneiro foi trans- 
formar a America Latina na primeira zona 
desnuclearizada em territorio habitado pelo 
Homem. A desnuclearizacao da America 
Latina deve ser o primeiro passo de um no- 
vo impulso para deter a acumulacao verti- 
cal e horizontal das armas nucleares, libe- 
rando-se o mi Ihao e meio de dolares desper- 
dicados cada minuto pela corrida armamen- 
tista para o combate a fome, a doenca, a 
ignorancia e a miseria. 

A maratona armamentista e uma si'ndrome 
do mal que ameaca a lucidez, um hiato ne- 
gro da consciencia humana. 

Vivemos uma nova Revolucao Cienti'fica 
que, a cada momento, transforma o mun- 
do sob nossos olhos. Dominar os avancos 
que se sucedem vertiginosamente nos se- 
tores de ponta da ciencia e da tecnologia 
passou a ser questao vital de sobreviven- 
cia. No plano de trabalho a que a ONU de- 
ve dedicar seus proximos anos, temos de 
inserir uma estrategia para que o mundo 
nao se fragmente em blocos tecnologicos 
fechados, mas coloque o conhecimento tec- 
nico e cienti'fico a servico das necessidades 
basicas de todos os homens. 

Senhor Presidente, 

Estes sao os problemas visiveis. Mas ha um 
outro maior, que permeia as relacoes in- 
ternacionais e que insidiosamente ameaca a 
todos, pobres e ricos. Os pobres, pela deses- 
tabilizacao; os ricos, pela inseguranca; e to- 
dos pelo desmoronamento, se a nossa pos- 
tura for de imobilidade. 

Desejo falar do problema economico, que 

concentra sua virulencia no Terceiro Mun- 
do, em particular na America Latina. 

Esmagados sob o peso de enorme divida 
externa, vivem os paises da regiao um qua- 
dro de graves dificuldades, cujas repercus- 
soes internas se traduzem em recessao, de- 
semprego, inflacao, aumento da miseria e 
violencia. Apanhados por uma conjugacao 
viciosa de fatores economicos - alta dos 
juros internacionais, queda dos precos dos 
produtos primarios e seletividade de mer- 
cados nos pai'ses desenvolvidos - enfrenta- 
mos uma crise so comparavel a que atingiu 
as economias de mercado no ini'cio dos 
anos trinta. 

A carga da di'vida externa impoe uma po- 
I itica economica voltada para obtencao 
de saldos comerciais destinados ao paga- 
mento dos juros. Os organismos interna- 
cionais propoem politicas de ajustamen- 
tos inadequados. Essa rota conduz a reces- 
sao, ao desemprego e a renuncia da capaci- 
dade de crescer. Essa politica debilita as li- 
derancas civis, torna explosiva a crise so- 
cial, ameaca as instituicoes, compromete a 
ordem e, consequentemente, e uma amea- 
ca as estruturas democraticas. Para aumen- 
tar nossas dificuldades, os mercados dos 
pa i'ses desenvolvidos fecham-se as nossas 
exportacoes. Multiplicam-se as barreiras 
protecionistas e somos injustamente acusa- 
dos de praticas desleais de comercio. 

Confunde-se mesmo o protecionismo com 
que se procura cercar setores obsoletos dos 
pai'ses desenvotvidos com o legi'timo direi- 
to dos paises em desenvolvimento de cria- 
rem condicoes propicias e transitorias para 
a instalacao de industrias nascentes que ab- 
sorvam tecnologias modernas indispensaveis 
a sustentacao do nosso crescimento, exer- 
cendo, assim, a nossa soberania e indepen- 
dencia. 

E o paradoxo e que todo nosso esforco se 
faz, justamente, para transferir divisas para 
os mesmos centros que nos atacam e discri- 
minam. Vivemos assim entre a ameaca do 
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protecionismo e o fantasma da inadim- 
plencia. 

Fazemos um esforco extraordinario para 
competir. Nossas empresas exportam com 
escassos lucros e nossa mao-de-obra recebe 
baixa remuneracao. E triste confessar que 
o nosso sal8rio-minimo e de 50 dolares 
mensais. 

Para completar o quadro de nossas dificul- 
dades, temos a obrigacao de manter uma 
balanca comercial superavitaria para pagar, 
em q,uatro anos, juros de cerca de 50 bi- 
lhoes de dolares. 

Esta e a situacao de um pai's que tem po- 
tencialidades, uma pauta diversificada de 
exportacoes que vai de produtos primarios 
a derivados de petroleo, produtos industria- 
lizados, maquinas e ate avioes. Podemos 
avaliar o impacto destes fatores em outros 
pai'ses sem as nossas condicoes. 

Nossa tradicao e cumprir os compromissos 
externos. Mas temos o dever de alertar o 
mundo de que o quadro existente tem que 
ser reestudado. Necessita de outro ordena- 
mento. Porque e injusto E tudo o que leva 
0 germe da injustica, do absurdo, nao so- 
brevive. 

O Brasil nao deseja fazer da di'vida uma 
questao ideologica, nao deseja que ela se 
transforme num tema de confrontacao Nor- 
te/Sul, LesteIOeste. O Brasil e um pa i's de 
arraigados ideais cristaos e ocidentais. Nos 
acreditamos que em qualquer lugar do 
mundo em que a liberdade de iniciati- 
va entrou em colapso, a liberdade desapa- 
receu. Assim, nao nos move, ao denunciar 
esta ordem, qualquer motivacao politica. 
Desejamos unica e exclusivamente defen- 
der os nossos mais sagrados interesses. E 
esse dever nos o cumpriremos, exortando 
a comunidade internacional a procurar co- 
nosco a solucao. E essa solucao nao pode 
ser exclusivamente a das leis de mercado. 

Senhor Presidente, 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, as 
potencias vitoriosas tiveram a compreensao 
de que era essencial a paz a criacao de um 
reordenamento internacional disciplinado, 
que regulasse as relacoes economicas e fi- 
nanceiras entre as Nacoes. 

Fundamental para a instituicao dessa or- 
dem economica foi a percepcao de que a 
reconstrucao da Europa era indispensavel 
para a estabilidade e para a propria segu- 
ranca internacional. O exito do programa 
de reconstrucao da Europa demonstra a 
capacidade de realizacao dos projetos de 
cooperacao entre as nacoes, quando conce- 
bidos com uma visao ampla de reciprocida- 
de dos interesses e uma consciencia clara 
da ligacao entre os problemas politicos e 
os economicos. 

Vivemos hoje uma situacao que reclama, 
novamente, visao criativa e renovadora. Os 
pilares da ordem vigente encontram-se des- 
gastados e obsoletos. E necessario que se 
discutam medidas concretas para adequar 
a ordem economica internacional as reali- 
dades de hoje. 

Depois da prosperidade, quando veio a re- 
cessao, passou a reinar mais a selva predato- 
ria de Hobbes do que fecunda anarquia har- 
moniosa de Adam Smith. 

O endividamento da America Latina nao e 
mais um problema de carater regional, tal 
o seu impacto na estabilidade dos mecanis- 
mos financeiros do mundo ocidental. A 
consciencia desse problema levou a forma- 
cao do Consenso de Cartagena, manifesta- 
cao solidaria dos pai'ses latino-americanos 
mais afetados pelo problema da divida ex- 
terna, em busca de uma solucao pela via do 
dialogo e do entendimento. 

E imperioso, do ponto de vista latino-ame- 
ricano, que a crise do endividamento seja 
negociada em sua dimensao politica. Agora, 
como ha quarenta anos, e preciso que os 
Governos dos paises credores conscienti- 
zem-se da ocorrencia de uma situacao ex- 
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cepcional, cuja solucao transcende a sim- 
ples acao das forcas economicas. 

Ao conclamar os I ideres das nacoes indus- 
trializadas a uma acao politica concentra- 
da para solucionar o problema dos debitos 
externos, faco-o com a serenidade de um 
pais que nao tem medido esforcos para 
cumprir com rigor seus compromissos in- 
ternacionais. 

Temos feito um esforco gigantesco. Mas, 
mesmo a persistir nossa trajetoria atual de 
crescimento, somente em 1990 teremos 
recuperado a renda per capita que ja havia- 
mos alcancado em 1 980. 

Nosso povo chegou ao limite do suportavel. 
E impossivel solicitar sacrificios adicionais 
de uma populacao depauperada como a 
nossa. Ao contrario, temos que garantir aos 
brasileiros que as oportunidades de empre- 
go estarao aumentando nos proximos anos. 

Nossa vu lnerabil idade a elevacao das taxas 
de juros internacionais e tao alta que todo 
o resultado acumulado vai desmoronar se 
taxas escorchantes voltarem a ser praticadas. 

Maiores serao as dificuldaaes para formar- 
mos uma sociedade liberal e pluralista, se 
nao mantivermos e ampliarmos nossos con- 
tatos com o exterior. A crise da divida ex- 
terna, no entanto, vem forcando nossa eco- 
nomia a um processo de isolamento e de 
autarquia, a traduzir-se em possibilidades 
minimas de importacao e em ligacoes de- 
beis e insatisfatorias com o mercado finan- 
ceiro internacional. Nao desejamos o isola- 
mento e a autarquia, temos o direito de 
esperar de nossos parceiros internacionais 
formas equitativas e justas de cooperacao, 
que aceitem democraticamente uma parti- 
lha concreta de responsabilidades. Nao po- 
demos ficar apenas na retorica do ajusta- 
mento da economia, supondo que o sacrifi- 
cio e tudo que deve fazer um devedor do 
Terceiro Mundo para equacionar suas con- 
tas externas. Esta visao estreita esquece es- 
tarmos tratando de populacoes que tem di- 

reito a um padrao serio de sobrevivbncia e 
de paises com legitimas aspiracoes nacio- 
nais. Ou conscientizamo-nos de que a solu- 
cao da divida externa e umatarefa conjun- 
ta de credores e devedores, ou arriscamo- 
nos a atear fogo no barril de polvora que 
ameaca o Continente. 

Esse quadro justifica o caldeirao social da 
America Latina, indefesa diante das sedu- 
coes messianicas e demagogicas, do canto 
das ideologicas totalitarias e presa a uma 
injusta situacao, fruto de erros acumulados 
no passado. 

f um milagre que o clarao que ilumina a 
America Latina, neste instante, seja o fa- 
cho da liberdade e da democracia e nao o 
da convulsao. 

A posicao do Brasil esta tomada. A divida 
nao nos leva a duvida. Optamos por crescer 
sem recessao, sem nos submetermos a ajus- 
tamentos que signifiquem renuncia ao de- 
senvolvimento. 

O Brasil nao pagara a divida externa nem 
com a recessao, nem com o desemprego, 
nem com a fome. Temos consciencia de 
que, a pagar essa conta, com estes altos 
custos sociais e economicos, teriamos em 
seguida de abdicar da liberdade, porque o 
debito pago com miseria e conta paga com 
a democracia. 

Assim, desejo afirmar com toda a seriedade 
e firmeza: nao ha solucao fora de uma rees- 
truturacao profunda das estruturas econo- 
micas internacionais. 

Por Ultimo, Senhor Presidente, devo falar 
da paz, o ideal maior do homem. 

Mas, o que e a paz? 

Sera somente a ausencia da guerra, da guer- 
ra entre as nacoes, da guerra entre os ho- 
mens? Ou a paz e algo mais transcendental 
que significa a libertacao do homem de to- 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



das as formas de violencia, de todos os seus 
conflitos? 

Acredito que deva ser um estado de espiri- 
to interior projetado pelo homem como 
uma conduta para todas as nacoes. Mas rea- 
listicamente sabemos que passarao muitas 
geracoes, antes dessa viagem chegar a esse 
porto 

E diferente a realidade que nos sustenta. A 
materia de nosso trabalho e a dura paisa- 
gem de nosso tempo: da violencia, dos 
egoi'smos, da retaliacao, da dependencia, 
do atraso, da servidao, da guerra nuclear, 
das doencas da fome, do desnivel cultural, 
dos atentados ecologicos, da poluicao, do 
terrorismo, da ganancia, da exploracao. 

A paz de hoje ainda nao e paz, e a dissimu- 
lacao da guerra. O primeiro caminho da 
paz e a liberdade. E a organizacao politica 
da liberdade e a democracia. Os povos li- 
vres nao se guerreiam; nao havera guerra 
entre povos democraticos que decidem do 
seu proprio destino sem a submissao a 
autoritarismos pessoais e a fanatismos ideo- 
logicos. 

Guerra e democracia, guerra e liberdade sao 
termos incompativeis. Clausewitz assinalou 
que so existiria guerra quando existissem 
estados soberanos. Da mesma forma, po- 
demos afirmar que prevalecem as solucoes 
pacificas e consensuais quando existem na- 
coes livres e democraticamente desenvolvi- 
das, instituicoes permanentes, poderes fun- 
cionando, povo decidindo. Assim, a melhor 
maneira da ONU trabalhar pela paz e traba- 
lhar pela democracia. N6s do Brasil temos 
esse exemplo. Sai'mos do conflito pela de- 
mocria. No dia em que o povo sentiu que 
ele decidia, nao decidiu pela violencia. De- 
cidiu pelo dialogo, pela negociacao. 

Estamos chegando ao fim do seculo. A tare- 
fa das Nacoes Unidas tem sido a de admi- 
nistrar conflitos circunstanciais. E hora de 
reagirmos com vigor a esse papel residual, 
restituindo a Organizacao as prerrogativas 

e direitos que decorrem da responsabilidade 
solidaria de todos os povos em materia de 
paz e seguranca. A prioridade da quinta de- 
cada de vida da ONU deve ser um programa 
de revitalizacao com os seguintes objet ivos: 

- contribuir para superar as tensoes da re- 
novada confrontacao bipolar entre os dois 
blocos de poder; 

- criar uma nova ordem econbmica inspi- 
rada no desenvolvimento e na justica social; 

- explorar todo o potencial de negociacao 
da Organizacao para encaminhar solucoes 
aos conflitos regionais que se multiplicam 
no Terceiro Mundo; 

- recuperar uma funcao central nas nego- 
ciacoes para a reducao, controle e elimina- 
cao de armamentos, com enfase nos de 
maior poder destrutivo. 

Mas a liberdade nao se esgota no exercicio 
de um bem politico. No bem-estar de cada 
um de nos esta embutida uma grande divi- 
da social, uma divida moral com todas as 
populacoes pobres do mundo inteiro que 
participam do genero humano a quem cha- 
mamos de irmaos, mas que tratamos como 
se nao o fossem. 

O sentido da liberdade, para o homem con- 
temporaneo, nao e somente a ausencia de 
coercao ou de interferencia. E a perspecti- 
va de uma vida feliz, para si e para os seus. 
Dai a concepcao de liberdade que se preo- 
cupa concretamente com as condicoes reais 
da vida livre e se esmera em promover a 
mais ampla igualdade de oportunidades. O 
homem moderno e alguem que vivencia no 
presente o sonho de Jefferson: a procura, 
pessoal e coletiva, da felicidade. 

A equalizacao de oportunidades e o alimen- 
to da liberdade social, para que o mercado 
sirva aos homens em vez de os homens se- 
rem servos do mercado. Sem diversidade de 
valores e multiplas formas de vida nao vice- 
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ja a liberaade, que se 
e se afoga na opressao. 

Senhor Presidente, 

estiola no privilegio 

Churchill e Roosevelt, em Hyde Park, pou- 
co antes da criacao da ONU, tiveram um 
dialogo. Perguntou Roosevelt como a paz 
poderia ser assegurada. Respondeu Chur- 
chill: 

- Com a alianca anglo-americana. 

Respondeu Roosevelt : 

- Nao. E com a melhoria das condi- 
coes de vida em todo o mundo. 

Para que haja paz, repito, tem de haver de- 
mocracia e liberdade. Liberdade contra a 
fome. 

O mundo nao pode ter paz enquanto existir 
uma boca faminta em qualquer lugar da 
Terra, uma crianca morrendo sem leite, um 
ser humano agonizando pela falta de pao. O 
seculo que vira sera o seculo da socializacao 
dos alimentos. A imagem da Mater Doloro- 
sa dos desertos africanos nos humilha, os 
alimentos nao podem continuar sendo a- 
penas mercadorias especu lat lvas das bolsas, 
a ciencia e a tecnica estao ai, atraves da en- 
genharia genetica, anunciando uma nova 
era de abundancia. A humanidade, que 
foi capaz de romper as barreiras da Terra 
e partir para as estrelas longi'nquas, nao 
pode ser incapaz de extirpar a fome, o que se 
necessita e de uma vontade mundial, e de 
uma decisao sem vetos. E urgente um pla- 
no de paz pela extincao da fome. 

O Brasil. aue vive o paradoxo de ser grande 
produtor de alimentos, enquanto luta para 
eliminar de seu territorio os bolsoes de fo- 
me, esta disposto a participar com entusias- 
mo de um esforco de mobilizacao da co- 

munidade internacional para eliminar esse 
flagelo antes do fim do seculo. Esse desafio 
podera ser a oportunidade para que a ONU 
e suas agencias superem o descredito do 
multilateralismo, demonstrando sua efica- 
cia e validade. 

Para isso, o homem tem que ter uma visao 
humanista da politica, senao ele s6 enxer- 
gara e so semeara misseis e ogivas nuclea- 
res. 

A conquista dos mares deu ao homem o 
humanismo renascentista. 

A conquista do cosmo amplia nossa vista 
para uma solidao infinita. O mundo ficou 
maior e menor. Temos de ser solidarios nes- 
ta viagem em que todos os homens estao 
condenados a grande seducao da vida. O 
novo humanismo aeve estar centraao na so- 
lidariedade e na paz. A paz so existe com a 
liberdade; a liberdade, com a democracia, e 
a democracia, quando olharmos pelos segre- 
gados, pelos famintos, pelos desemprega- 
dos. Quando amarmos, nas nacoes pobres, 
as regioes mais pobres, nas nacoes ricas, os 
homens pobres; nas nacoes mais pobres, os 
mais pobres homens. 

Ha quarenta anos trabalhavamos sobre os 
escombros claros de uma guerra, hoje de- 
vemos trabalhar para evitar os escombros 
da guerra anonima que e a fome. 

A miseria e negacao da vida. 

Esta a grande missao do homem: transfor- 
mar a vida, transformando o mundo. Esta- 
mos avistando o seculo XXI . 

Olhemos os novos tempos com olhos de 
amor a natureza, com olhos de cacador de 
sonhos. 

Tenhamos a coragem de proclamar: liber- 
dade e paz sao o fim da miseria, da fome. 
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o encontro do presidente brasileiro com 
o grupo latino-americano da onu 

Discuzw do Presidente Jose Sarney, em Nova York, em 
23 de setembro de 1985, por ocasi& de encontro com o 

gmP0 latinoamericano da ONU. 

Senhor Presidente, 

Senhores Representantes, 

Agradeco a generosidade das suas palavras 
de saudacao, que realcam uma vez mais a 
historica amizade e os intensos lacos de 
cooperacao que unem todos os nossos 
pa i'ses . 

Neste ano em que comemoramos, com 
renovadas esperancas, o q uadrag6si mo 
aniversario da Organizacao das Nacoes 
Unidas, peco aos Senhores que sejam 
portadores da mensagem de fraterna 
amizade com que homenageio, em nome 
do povo e do Governo brasileiros, os 
Governos e os povos irmaos da America 
Latina, aqui tao dignamente representa- 
dos. 

Minha presenca neste foro de entendimento 
assinala a elevada prioridade que atribuo as 
relacoes com todos os paises da America 
Latina, como expressao da vocacao latino- 
-americana do Brasil e da sua profunda 
identidade com o Continente. 

Senhor Presidente, 

Senhores Representantes, 

A acao deste Grupo de coordenacao regio- 
nal ja deixou a sua marca inconfundkel na 
diplomacia que se pratica nos foros inter- 
nacionais. Suas posicoes, que refletem a 
coesao e o equilibrio dos consensos, 
enriqueceram as Nacoes Unidas com a vo- 

cacao universalista e participativa da 
America Latina nas grandes questoes que 
interessam a Humanidade em geral e aos 
paises em desenvolvimento em particular. 

A America Latina tem uma longa tradicao 
de reflexao e pratica internacional. Desde 
os tempos da nossa independencia politica, 
muitos foram os momentos de criatividade 
politica e juridica do Continente. 

Essa vocacao de servico da America Latina, 
trazida aos foros da diplomacia multilate- 
ral, consolidou nossa presenca nessa area 
cada vez mais importante das relacoes 
internacionais. Ao mesmo tempo, traduziu 
fielmente a importancia das Nacoes Unidas 
e suas Agencias Especializadas para nossos 
paises. Nossa voz, voltada para os valores 
da paz, do progresso e da participacao, 
adquire uma amplitude nova no momento 
em que a democracia, fortalecida no 
Continente, empresta uma legitimidade 
crescente a acao de nossos Governos. 

Hoje, assistimos a novas iniciativas que 
comprovam essa capacidade de mobi l izacao 
e de coordenacao latino-americanas em 
defesa de interesses legitimos da regiao. E 
esse o sentido das acoes do Grupo de Con- 
tadora e do Consenso de Cartagena, orien- 
tados pela firme decisao de encontrar 
solucoes duradouras, estaveis e genuina- 
mente latino-americanas para graves pro- 
blemas que afetam a vida de nossos povos. 

Senhor Presidente, 

Senhores Representantes, 
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O exemplo diario da coordenacao e da. 
solidariedade e a diferenca marcante entre 
nossa reacao a crise atual e a dos anos 30. 

Meio seculo atras, o colapso da economia 
surpreendeu-nos dispersos, isolados, encer- 
rados em nossos particularismos. 

Hoje, o desafio mundial encontra uma 
America Latina mais coesa e transformada 
pelos esforcos de integracao. 

E nesse caminho da construcao e aperfei- 
coamento da confianca reciproca que de- 
vemos perseverar. Sao seus pressupostos 
a comunidade de destino e aspiracoes, a 
riqueza e diversidade de expressoes nacio- 
nais harmonizadas pelo comum denomi- 
nador da identidade cultural latino-ameri- 
cana. 

Nas decadas de 50 e 60, a America Latina 
foi pioneira na introducao de conceitos 
inovadores que iriam conduzir a UNCTAD, 
a luta por uma Nova Ordem Economica 
Internacional, ao dialogo NorteISul, a 
cooperacao SulISul, as duzentas milhas de 
mar territorial e a Convencao sobre o Di- 
reito do Mar. 

Por algum tempo, nossos pai'ses foram 
apontados como a historia do sucesso do 
desenvolvimento, como economia na pla- 
taforma de decolagem para o crescimento 
auto-sustentado. 

Hoje, com igual exagero, somos vistos co- 
mo descrentes de nos mesmos, mergulha- 
dos em perplexidade e frustracao diante 
do desmoronar das velhas formulas desen- 
volvimentistas. 

A vitoria sobre a desesperanca e o pessimis- 
mo deve nascer de uma reacao baseada na 
autoconfianca. Nao apenas da afirmacao da 
vontade contra a adversidade dos tempos, 
mas do conhecimento sereno que temos da 
forca, da perseveranca e da vitalidade de 
que nossos povos, mesmo nos piores mo- 
mentos, sempre souberam dar provas, 

Nao podemos renunciar ao desenvolvimen- 
to, condicao do bemestar, da educacao e 
da justica para nossas sociedades. 

Se as formulas de antes estao gastas, te- 
mos de -recorrer a inteligencia criativa da 
America Latina para forjar conceitos no- 
vos, que atualizem o ideario do desenvol- 
vimento. 

Para outros Continentes, a ideia-forca que 
plasmou a unidade foi ora a descoloniza- 
cao e a luta contra o racismo, ora a edifica- 
cao da convivencia e da integracao num es- 
paco geografico dividido pela ideologia. 

Para nos, latino-americanos, o fio unifica- 
dor, a ideia comum capaz de gerar unida- 
de e conferir-nos um papel internacional 
inconfundivel so podera ser a renovacao 
do nosso compromisso com um desenvol- 
vimento pleno e equilibrado, fonte de 
bem-estar e de justica. 

Senhores Representantes, 

Os quarenta anos da fundacao das Nacoes 
Unidas se cumprem num mundo conturba- 
do. Nele, a paz e a seguranca sao ainda um 
ideal e a justica e a equidade uma promes- 
sa remota. 

Estes quarenta anos de existencia da Orga- 
nizacao das Nacoes Unidas convidam-nos 
a reflexao e inspiram-nos para a acao. 

A reflexao traz-nos a certeza de que a Ame- 
rica Latina muito tem a oferecer a Organi- 
zacao e aos ideais e principios que dao sen- 
tido A sua existencia. 

A acao mostra-nos que o caminho e um 
so: a capacidade de influirmos na Historia 
passa pela criatividade de nossas ideias, pela 
legitimidade de nossas propostas e pela de- 
terminacao com que soubermos buscar em 
nossa cultura a inspiracao para construir 
um mundo de liberdade e de justica. 

Muito obrigado. 
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presidente brasileiro visita 
o "council on foreign relations" 

Discurso do Presidente Jose Sarny, em Nova York, 
em 24 de setembro de 1985,'por ocasi& de sua visita 

ao "Cwncil on Forsign Rdationt". 

Senhoras e Senhores, 

E com satisfacao que compareco a este 
Conselho, reconhecido em todo o mundo 
pela expressiva contribuicao que tem dado 
ao debate e esclarecimento de importantes 
questoes internacionais. 

Embora se viva em toda a America Latina 
tendencia quase geral a democratizacao, ca- 
da pai's segue caminho independente, deter- 
minado pelos fatores que Ihes sao proprios. 

Por isso, tenciono falar sobretudo da expe- 
riencia que me e mais proxima, a da conso- 
l idacao da democracia brasileira, objetivo 
central da Nova Republica inaugurada em 
meu pais em marco deste ano. 

Iniciamos no Brasil a reforma pacifica e 
sem traumatismo das instituicoes politi- 
cas e das estruturas economicas, para per- 
mitir a participacao, sem exclusao, dos bra- 
sileiros na construcao do seu futuro. 

Vencendo o pessimismo que nos abatia, 
construimos uma grande esperanca. O gol- 
pe tragico da perda do inesquecivel lider 
Tancredo Neves converteu-se numa raiao 
a mais para prosseguirmos, com a mesma 
maturidade, no processo de conciliacao 
nacional. 

Em poucos meses, o panorama politico 
do pai's renovou-se por completo. 

Ha, hoje, no Brasil, plena liberdade de 
pensamento e expressao. O Presidente da 
Republica sera eleito nao mais atraves de 
um colegio eleitoral, mas por eleicoes di- 
retas. E o Congresso Nacional tem, no con- 

junto das instituicoes representativas, a 
importancia e o papel proprios das demo- 
cracias contemporaneas. A lei eleitoral foi 
emendada para permitir o restabelecimen- 
to de um saudavel pluralismo politico. Fo- 
ram, assim, legalizados partidos ate ha pou- 
co clandestinos, e criados outros que ex- 
primem, ordenadamente, a manifestacao do 
dissenso e a representacao das mais varia- 
das opinioes. Assegurou-se a autonomia dos 
sindicatos, que por muito tempo estiveram 
sob controle do Estado. 

Como coroamento de todo o processo, es- 
tamos convocando uma Assembleia Consti- 
tuinte, a ser eleita no proximo ano, para 
iniciar seus trabalhos em 1987. A Consti- 
tuinte sera um instrumento nas maos dos 
brasileiros para cristalizar, em preceitos 
constitucionais, sua vontade de viver em 
uma organizacao politica autenticamente 
democratica. 

A democratizacao politica projeta-se na 
economia e nas instituicoes sociais. Enten- 
demos que a democracia, ao permitir uma 
maior participacao de todos na vida politi- 
ca nacional, gera necessariamente reivi nd i- 
cacoes naquelas areas. A recuperacao eco- 
nomica e a construcao da democracia sao 
tarefas convergentes e estamos, assim, em- 
penhados em realiza-las conjuntamente, 
porque estamos convencidos de que assegu- 
ramos a estabilidade das relacoes politicas 
na medida em que elas estejam em corres- 
pondencia com a realidade social. 

O esforco interno brasileiro tem sido gran- 
de, ao tentar superar os problemas econo- 
micos e sociais, de cuja solucao depende 
tambem a consolidacao democratica. 
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Esse e o grande desafio que se coloca para o 
Governo e para o povo brasileiro. 

As tensoes sociais no pais foram agravadas 
pela limitacao das liberdades politicas e por 
medidas economicas que concentraram a 
renda e aprofundaram o desequilibrio re- 
gional. Nos ultimos meses, ocorreu no Bra- 
sil uma saudavel liberacao de demandas ha 
tempos reprimidas, que, a primeira vista, 
podem parecer descontroladas, mas que, na 
realidade estao sendo canalizadas atraves 
dos veiculos democraticos de associacoes 
de classe, dos partidos politicos e do Parla- 
mento. E todas essas forcas compartilham 
a conviccao de que o primeiro dever dos 
governos democraticos e o da promocao 
humana e do tratamento justo dos diferen- 
tes grupos sociais. 

Para atender esse anseio e corrigir as desi- 
gualdades apontadas, o Governo se ve dian- 
te de um dificil quadro, cuja solucao esta 
intimamente ligada a opcao pela retomada 
do crescimento economico com base em 
seus proprios recursos e instrumentos, uma 
vez que os fatores externos que para ele po- 
deriam concorrer estao fora do seu contro- 
le e lhe tem sido adversos. 

Nao temos o mesmo crescimento dos anos 
anteriores. Mas desejamos que nosso cresci- 
mento renda sobretudo dividendos sociais. 
No total, fomos obrigados a diminuir nos- 
sos investimentos. Mas aumentamos gastos 
na area social, em especial em saude e edu- 
cacao. 

Estamos iniciando uma reforma agraria pro- 
gressiva, com o objetivo de levar ao campo 
a paz e a justica social, juntamente com um 
impacto positivo sobre a producao. 

Um novo impulso dinamiza a nossa realida- 
de politica, economica e social, estabele- 
cendo as condicoes internas para a consoli- 
dacao democratica. 

Caberia tambem analisar a relacao entre a 
consolidacao democratica interna e fatores 

externos. A propria formulacao da politi- 
ca externa brasileira projeta a visao demo- 
cratica tambem para o conjunto das rela- 
coes internacionais do pais. Por outro lado, 
alguns fatores internacionais tem conse- 
quencias para a consolidacao interna da 
democracia. 

A visao democratica projetada internacio- 
nalmente nos leva a uma reflexao critica 
sobre o proprio sistema mundial do poder. 

O principio da soberania, o da autodeter- 
minacao e o da igualdade juridica entre os 
Estados estao consagrados pela Carta das 
Nacoes Unidas, cujo espIrito e estrutura 
juridica sao democraticos. 

Num mundo complexo, em que surgem no- 
vos atores, em que ja sao poucos os resi- 
duos do colonialismo e em que os paices 
em desenvolvimento participam ativamen- 
te do cenario internacional, esses princi- 
pios nao deveriam ser meras abstracoes con- 
ceituais. 

O Brasil acredita que se devem aplicar os 
principios democraticos ao sistema mundial 
de poder e as instituicoes economicas inter- 
nacionais, ampliando-se os canais de parti- 
cipacao no sistema internacional de decisoes. 

Na pratica, o principio da igualdade juridi- 
ca tem convivido com um sistema deciso- 
rio internacional concentrado. Decisoes que 
interessam a todos os povos - como as que 
dizem respeito, por exemplo, a questao do 
desarmamento - ficam a merce da vontade 
de alguns poucos Estados. Ha, alem disso, 
uma tendencia a menosprezar o trabalho 
dos organismos multilaterais, sobretudo da- 
queles foros onde predomina formalmente 
a igualdade entre os Estados. 

A desigualdade entre as nacoes continua 
impondo-se a ordem juridica, substituindo 
o primado do direito pela realidade da 
forca. 

De fato, o mundo viu surgir, apos a Segun- 
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da Guerra, uma organizacao internacional 
em que as concessoes ao poder, com a cria- 
cao do Conselho de Seguranca das Nacoes 
Unidas, estariam, em principio, servindo de 
instrumento, nao de hegemonia, mas de 
paz e de conciliacao. 

A guerra fria mostrou ao mesmo tempo a 
fragilidade do equilibrio do terror e a in 
viabilidade das teses da confrontacao. 
Abriu, assim, o caminho para a competicao 
em diferentes campos, como o tecnologico, 
e para progressiva descompressao da cena 
internacional. A "detente" chegou, por SUE 

vez, a lancar esperancas quanto a possibili- 
dade de desviar a confrontacaopol itico-ideo- 
logica e os esforcos belicos para o progresso 
humano. Parecia que a visao bipolar ja esta- 
va desgastada e a reflexao pol itica pode in- 
corporar o fato da multipolaridade do po 
der mundial. 

A renovacao atual da retorica da bipolarida- 
de soa artificial e incompativel com a com- 
plexidade do mundo contemporaneo. Co- 
mo ela se baseia em interesses particulares 
das grandes potencias, e incapaz por si mes- 
ma de rearticular liderancas. Surge, alem 
disso, num momento em que se intensifica 
o sentimento de autonomia politica dos 
paises ate agora marginalizados do sistema 
internacional do poder. 

A divisao do mundo em dois blocos hege- 
monicos de poder faz sobrepor a nossas 
realidades pol it icas tensoes que Ihes deve- 
riam ser estranhas. Os alinhamentos a blo- 
cos levam a situacoes conflitivas, que tem 
agravado antagonismos inclusive em nosso 
Continente, na America Central, gerando 
propostas de solucao que nao se coadunam 
com os interesses especificos dos povos 
envolvidos ou com o respeito ao principio 
da nao-i ntervencao. 

A democracia nada tem que ver com alinha- 
mentos, automaticos ou nao. Ela nao pode, 
assim, basear-se em principios de seguranca 
e de defesa condicionados por uma disputa 
entre blocos. 

Nao e que nao tenhamos uma visao de segu- 
ranca nas relacoes internacionais. Mas nossa 
visao parte das causas profundas da insegu- 
ranca mundial, que se deve, em particular, 
a pr6pria tentativa de cristalizacao interna- 
cional de areas de influencia. Deve-se tam- 
bem a prevalencia de estruturas injustas no 
sistema economico e financeiro internacio- 
nal, que levam a crises economicas e sociais. 

O Brasil lancou, ainda nos anos 60, um con- 
ceito que vem desde entao defendendo nas 
Nacoes Unidas: o da seguranca economica 
coletiva, da qual depende, em grande medi- 
da, a propria seguranca politica. 

De fato, uma ordem internacional mais jus- 
ta  e democratica, que conduza a uma parti- 
cipacao significativa dos pai'ses em desen- 
volvimento na vida economica mundial, vi- 
ria a complementar seus esforcos internos 
para encontrar solucoes economicas e so- 
ciais essenciais ao fortalecimento demo- 
cratico. 

Quanto a influencia de fatores externos 
para a consolidacao da democracia, ressal- 
ta, de imediato, o papel da divida externa 
e o tratamento que esse problema vem ten- 
do por parte dos paises credores. 

No caso do Brasil, a quase totalidade dos 
creditos obtidos foi aplicada em obras de 
infra-estrutura em setores produtivos, na 
expectativa de que a divida contraida ex- 
ternamente pudesse ser paga com bens e 
produtos por elas gerados. 

Colhido pelas crises do petroleo, pela alta 
dos juros internacionais, pela erosao acele- 
rada dos precos dos principais produtos de 
exportacao e pelo estreitamento de merca- 
do nos paises desenvolvidos, o Brasil se ve 
a bracos com dificuldades gigantescas para 
fazer face a seus compromissos financeiros 
com o exterior. 

Todo o processo de desenvolvimento e cres- 
cimento interno brasileiro passou assim a 
depender do equacionamento satisfatorio 
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dessa variavel externa e de outros proble- 
mas fora do nosso controle. 

Nesse contexto, cabe referir o protecionis- 
mo, que nos paises desenvolvidos tem atin- 
gido uma ampla gama de nossos produtos 
de exportacao. Nossas industrias, quando 
conseguem competir internacionalmente, 
sao objeto de um tratamento especialmente 
restritivo. 

Ao inves de montarem programas de recon- 
versao economica, preferem os paises de- 
senvolvidos proteger suas industrias, mesmo 
quando estas se mostram ineficientes e 
com baixa produtividade. Assim, produtos 
que tendem a concentrar-se nos paises em 
desenvolvimento, como o aco e texteis, sao 
objeto de restricoes e de acordos especiais, 
de cujos mecanismos somos obrigados a 
participar para evitar dificuldades ainda 
maiores em nossas exportacoes. Isso para 
mencionar apenas industrias de tecnologia 
relativamente simples, que nao estao mais 
na base da organizacao economica dos pai- 
ses desenvolvidos. 

O mesmo se pode dizer das industrias nas- 
centes. O Acordo Geral sobre as Tarifas 
Aduaneiras e o Comercio (GATT) reconhe- 
ce a necessidade de proteger e de estimular as 
industrias nascentes nos paises em desen- 
volvimento. No entanto, quando um pais 
como o Brasil comeca a desenvolver uma 
industria nova, como a da informatica, es- 
te fato passa a gerar preocupacoes exter- 
nas exageradas e injustificadas. 

Por outro lado, surgem propostas novas, 
como a da discussao do tema dos servi- 
cos no contexto de uma futura rodada de 
negociacoes no GATT. Temos procurado 
dar passos no sentido de compreender es- 
sas preocupacoes. Mas isso nao podera ser 
feito plenamente se nao houver pelo me- 
nos um entendimento reciproco que leve 
em conta as necessidades urgentes dos pai- 
ses em desenvolvimento. 

De nossa parte, temos tambkm identifica- 
do areas novas, que requerem atencao cui- 
dadosa. 

Temos, na America Latina, por exemplo, 
atraves do Grupo de Cartagena, defendido 
um tratamento politico para o problema 
economico mais serio que enfrentamos 
internacionalmente: o da divida externa, 
cuja solucao nao podera ocorrer senao den- 
tro de uma perspectiva de longo prazo e 
acima das forcas de mercado. 

Ainda na area financeira, passa a ser cada 
vez mais necessario um reordenamento do 
atual sistema financeiro internacional, que, 
montado em Bretton Woods, no posguerra, 
ja nao corresponde as necessidades de hoje, 
em especial aquelas decorrentes de uma in- 
sercao mais profunda dos paises em desen- 
volvimento no sistema economico mundial. 

Senhoras e Senhores, 

Quando reivindicamos, no plano externo, 
precos justos para nossos produtos, maior 
acesso aos mercados dos pa i'ses desenvolvi- 
dos, reforma das estruturas montadas no 
posguerra em Bretton Woods, solucao de 
larga visao e acima das forcas de mercado 
para o problema da divida externa, estamos 
tambem lutando pelo fortalecimento da de- 
mocracia em nossos paises. 

A tradicao e a vocacao da America Latina 
sao democraticas. No seu reencontro com 
a democracia, o Brasil e os demais paises 
latino-americanos identificam-se com sua 
imagem mais positiva. Esperamos que nos- 
so esforco encontre um respaldo interna- 
cional que, por cima de consideracoes mes- 
quinhas e de curto prazo, contribua efeti- 
vamente para a criacao de um mundo de 
paz, justica e desenvolvimento, dentro da 
democracia. 
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II conferencia de ciencia e 
tecnologia da america latina 

e caribe 
Di%uno do Presidente Jose SarnOy e do Diretor Geral 
da UNESCO, Amrdw Mhtar  M'uow, no Paldcio do 
Itarnwaty, em Brasflia,em 20 de agosto de 1985, por 
ocasi* da sesi% de abertura da I I  Conferdncia de 
CiBncia e Tecnologia da America Latina e Caribe 
(CASTALAC). 

PRESIDENTE JOSE SARNEY 

E com grande alegria que abro a Segunda 
Reuniao de Ministros de Ciencia e Tecno- 
logia dos paises da America Latina e do Ca- 
ribe. Ao dar as boas-vindas a todos os parti- 
cipantes deste Congresso, peco-lhes serem 
os portadores da mensagem de amizade e 
confianca que dirijo a todos os povos do 
Continente, aqui tao dignamente represen- 
tados. Saudo igualmente, na pessoa do seu 
diretor-geral, a Organizacao das Nacoes 
Unidas para a Educacao, Ciencia e Cultura, 
cujo espirito de cooperacao e decidido em- 
penho na causa do progresso e da paz pre- 
sidem este encontro. 

A realizacao desta reuniao em Brasilia, re- 
veste-se, para nos, de profundo significado. 
Produto de um grande esforco nacional, 
Brasilia representa para os brasileiros a fir- 
me determinacao de construir o futuro a 
partir de solucoes proprias, que combinam 
a criatividade com o imperativo de dar um 
curso pessoal ao desenvolvimento do pais. 
Ao receber, sob a egide da Unesco, os re- 
presentantes das areas de ciencia e tecnolo- 

gia de nossos paises, Brasilia associa-se a 
um expressivo projeto de aperfeicoamento 
das nossas sociedades por meio da coopera- 
cao fraterna do intercambio franco e since- 
ro de experiencias e pontos de vista. 

Senhores Ministros, 

A Conferencia que aqui se abre retoma uma 
iniciativa que teve origem vinte anos atras, 
quando se realizou a primeira CASTALAC. 
Desde entao, o mundo em geral, e o Conti- 
nente em particular, passaram por profun- 
das transformacoes politicas e economicas. 
Essas transformacoes encontram uma de 
suas maiores expressoes na aceleracao do 
desenvolvimento da ciencia e da tecnologia, 
que abriram novos campos de atuacao e 
passaram a afetar, como nunca antes na 
Historia, a vida de todos os habitantes do 
Planeta. 

Nao resta duvida de que a ciencia e a tecno- 
logia sao hoje temas centrais das relacoes 
intercontinentais. Demonstram-no a grande 
enfase que projetos de desenvolvimento 
cientifico e tecnologico adquiriram ate 
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mesmo nas nacoes tradicionalmente mais 
adiantadas. Comprovam-no entre muitos 
outros fatos, as prioridades atribuidas pela 
nova lideranca sovietica ao desenvolvimen- 
to de tecnologias de ponta aplicadas a to- 
dos os setores da vida economica; a enfase 
do Governo norte-americano em novos 
programas tecnologicos; o empenho e a de- 
terminacao com que os pai'ses da Europa 
procuram, por meio do Projeto Eureca, 
encetar um grande esforco coletivo e aber- 
to para acompanhar o impulso da tecno- 
logia nas superpotencias. 

Os temas cientificos e tecnologicos passa- 
ram a ocupar espacos cada vez maiores na 
agenda internacional. Do dialogo Norte/ 
Sul, em suas multiplas modalidades, a con- 
ferencia das Nacoes Unidas sobre o Direito 
do Mar, o progresso na ciencia e na tecno- 
logia e as formas de operar a sua transfe- 
rencia para os paises em desenvolvimento 
passaram ao primeiro plano nas preocupa- 
coesde todos nos. Os organismos interna- 
cionais dedicam-se com empenho cada vez 
maior aos avancos que ocorrem nessa area 
da atividade humana, atendendo a codifica- 
cao de regras que assegurem a utilizacao 
desse progresso em beneficio de toda a 
humanidade. 

Assistimos, nos paises desenvolvidos, a uma 
progressiva substituicao das formas tradi- 
cionais de producao em favor do sistema 
em que o progresso cientifico e tecnologi- 
co vem operando uma verdadeira transfor- 
macao na economia de escala e na vocacao 
do parque industrial, provocando uma nova 
distribuicao internacional do trabalho. Nao 
creio incorrer em exagero ao afirmar que 
assistimos hoje a Terceira Revolucao Indus- 
trial, cujo impacto e global e afeta nao ape- 
nas a economia de todos os pai'ses, provo- 
cando muitas vezes desequilibrios, mas as 
proprias relacoes entre as nacoes e a vida 
particular dos cidadaos. 

Senhores Ministros, 

A America Latina e o Caribe nao podem fi- 

car a margem desse processo que veio para 
mudar o curso da Historia. Profundamente 
marcados por sua heranca historica, nos- 
sos paises nao podem permitir que a revo- 
lucao cientifica e tecnologica em curso 
contribua, pela sua marginalidade no pro- 
cesso, para retirar-lhes definitivamente toda 
participacao no processo decisorio mundial. 

O desenvolvimento cientifico e tecnologico 
e, sem duvida, produto de uma profunda 
heranca ,historica, economica e cultural. Ele 
se nutre, entretanto, de grande dose de de- 
terminacao e de empenho das sociedades 
que o produzem. 

Nao podemos esquecer a licao de grandes 
civilizacoes do passado. Muitas vezes res- 
ponsaveis, em seu peri'odo de apogeu, por 
significativos avancos no conhecimento da 
humanidade, seu imobilismo diante de 
momentos decisivos da Revolucao CientI- 
fica condenou-as ao obscuro papel de obje- 
tos da Historia, tornando-as dependentes 
e fracas. 

Num momento em que as graves distorcoes 
do sistema economico e politico interna- 
cional ameacam de forma nunca antes co- 
nhecida a estabilidade e o proprio futuro de 
nossos paises, e chegada a hora de engran- 
decermos nessa determinacao para preen- 
cher vazios que ainda nos tolhem a acao. 
Nosso Continente sempre necessitou de 
uma firme vontade politica para suprir de- 
ficiencias que a Historia lhe legou. 

O desenvolvimento cientifico e tecnologi- 
co em nossa regiao e um cargo desconheci- 
do para nos. A rica diversidade da nossa 
paisagem geografica foi desde o principio 
da nossa colonizacao um fator de inventi- 
vidade e adaptacao do conhecimento, a de- 
safiar as solucoes e os proprios conceitos 
tradicionais trazidos do Velho Mundo. Es- 
te seculo assistiu em nossos paises a um 
grande e efetivo esforco de modernizacao, 
por intermedio da industrializacao e do 
planejamento. 
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Esse esforco gerou a um tempo um desen- 
volvimento na nossa ciencia e na nossa 
tecnologia e ampliou nossas necessidades 
nesses campos. As grandes aspiracoes so- 
ciais de nossos povos geram, por seu lado, 
uma acentuada demanda de progresso na 
area cientifica e tecnologica, abarcando 
campos vastos como os da saude, da edu- 
cacao dos transportes, da habitacao, da 
energia e tantos outros. 

Estimulada internamente e pressionada ex- 
ternamente, a America Latina tem sabido 
compreender a importancia de uma atua- 
cao decisiva na area cientifica e tecnologi- 
ca. Esta reuniao e, nesse sentido, uma cla- 
ra demonstracao da vontade politica e da 
vocacao de cooperacao de nossos paises 
tamb4m nessa area. 

Nao nos devem mover, contudo, qualquer 
veleidade da imitacao ou qualquer dispo- 
sicao de competicao esteril nesse campo. 
Nosso Continente tem desafios e interesses 
proprios, limitacoes e condicionantes que 
lhe sao peculiares. 

Nosso projeto de desenvolvimento cienti- 
fico e tecnologico deve, portanto, amparar- 
-se em dois parametros fundamentais. O 
primeiro diz respeito a sua adequacao as 
nossas condicaes ecologicas, a diversidade e 
ao desmesurado da nossa natureza tropical, 
matizada aqui e ali pelos descomunais alti- 
planos andinos e mesoamericanos. O segun- 
do relaciona-se com as nossas condicoes eco- 
nomicas e sociais, com a identidade mais 
profunda de nossos povos, com as dificul- 
dades historicas a que se sobrepoem as 
agruras da crise presente. 

Da consciente aplicacao desses parametros 
deve resultar uma pesquisa cientifica e tec- 
nologica profundamente vinculada a nossa 
realidade e traduzida em formulas proprias, 
adequadas aos nossos problemas e as nossas 
limitacoes. O que nao fizermos por nos 
mesmos para atender nossos anseios, nin- 
guem fara por nos. 

Nao nos interessam solucoes que ignorem 
nossos problemas mais marcantes. Se temos 
uma carencia historica de recursos, agrava- 
da pela crise atual, por que preocupar-nos 
com projetos dispendiosos, de custos ope- 
racionais inadequados? Se ao nosso desem- 
prego cronico, disfarcado pelo subemprego, 
somam-se as massas dos demitidos pela cri- 
se, por que privilegiarmos formulas que nao 
utilizem de modo intensivo a maodeabra? 
Se nos faltam recursos, como admitir im- 
portar, ainda que parcialmente; tecnologia 
custosas, que acentuam nossa dependencia 
e obstruem nosso desenvolvimento? 

Nao tem sido outra a minha preocupacao 
ao atribuir prioridade, dentro de meu Go- 
verno, ao projeto de irrigacao de cerca de 
um milhao de hectares de terras aridas do 
Nordeste do Brasil. Esse projeto e funcao 
da capacidade tecnologica do pais de en- 
contrar formulas a um problema tipica- 
mente brasileiro, que deve ser solucionado 
de forma eficaz, mas economica. E deve 
beneficiar com trabalho direto e indireto 
grandes contingentes de homens e mulhe- 
res que querem construir suas vidas na ter- 
ra que os viu nascer. 

Senhores Ministros, 

A America Latina e o Caribe tem sabido, 
nos inumeros foros internacionais de que 
participam, coordenar suas acoes no sen- 
tido de promover uma ordem internacio- 
nal mais justa e equitativa, que proporcio- 
ne o progresso de toda a humanidade. Nos- 
sas vozes se levantam para propor formu- 
las construtivas, assentadas na moderacao 
do consenso e no pragmatismo de quem 
necessita de solucoes urgentes para pro- 
blemas graves e potencialmente perigosos, 
como a divida externa, a paralisacao do 
desenvolvimento e a ameaca do retrocesso 
politico. 

O progresso compartilhado da ciencia e da 
tecnoiogia constitui sem duvida um dos pi- 
lares dessa nova ordem que ainda esta por 
ser construida. A America Latina e o Cari- 
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be tem um papel decisivo a desempenhar 
na nova etapa que se abre diante de nos 
para a discussao dessa proposta. Os avan- 
cos conceituais, obtidos na acao concerta- 
da de varios de nossos paises e na discus- 
sao dos problemas relacionados com a di- 
vida externa, sao expressivos de uma nova 
disposicao do Continente para tratar de 
assuntos que lhe tocam tao de perto. 

Senhores Ministros, 

A UNESCO mais uma vez traz a America 
Latina e ao Caribe a contribuicao expres- 
siva da sua acao que completa 40 anos em 
novembro proximo. O ideal de promover 
a paz e o progresso da humanidade por 
meio da cooperacao e do mutuo conheci- 
mento entre os paises da area da educacao, 
da ciencia e da cultura, encontra em nossa 
regiao um terreno fertil e uma firme dispo- 
sicao de torna-lo realidade palpavel. 

Nao nos imobilizemos. O que fizermos por 
nossa conta, no sentido de promover os in- 
teresses de nossos paises, tera certamente 
um efeito benefico sobre o esforco de 
cooperacao e entendimento que esta por 
tras de organismos como a UNESCO e as 
Nacoes Unidas. O pioneirismo da America 
Latina e do Caribe em muitas materias do 
interesse da paz e do progresso da humani- 
dade deve presidir os esforcos de que esta 
conferencia e uma etapa decisiva. 

Muito obrigado. 

DIRETOR GERAL DA UNESCO 

Monsieur le President des Etats unis du Bre- 
sil, 

Monsieur ie Ministre de Ia Science et Ia 
Technologie, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Messieurs les membres du Corps diploma- 
tique, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les delegues, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi, tout a Ia fois, un honneur 
e t une joie toute particuliere d'ouvrir 
avec vous cette deuxieme Conference des 
Ministres charges de I'application de Ia 
science et de Ia technologie au developpe- 
ment en Amerique latine et dans les Ca- 
raibes. 

Et je voudrais, tout d'abord, exprimer no- 
tre profonde gratitude a Monsieur Jose 
Sarney, President des Etats Unis du Bresil, 
pour avoir bien voulu honorer de sa presen- 
ce cette seance solennelle d'ouverture, 
ainsi que pour Ia genereuse hospitalite que 
le gouvernement et le peuple bresiliens 
reservent a notre reunion. 

En vous exprimant notre reconnaissance, 
Monsieur le President de Ia Republique, je 
me plais a souligner I'exceptionnel effort 
deploye par les autorites bresiliennes pour 
assurer a cette conference les meilleures 
conditions de travail et les plus grandes 
chances de succes. Nous sevons gre en par- 
ticulier le role joue par Monsieur Renato 
Archer, Ministre de Ia Science e t  Ia Techno- 
logie, et Monsieur Roberto Santos, Presi- 
dent du Conseil National de Developpe- 
ment Scientifique et Technologique pour le 
role qu'ils ont joue a cet egard. Je remercie 
enfin les responsables du Ministere des Re- 
lations Exterieures, ainsi que les autorites 
de Ia ville de Brasilia, qui ont permis a cette 
conference de sieger dans de si merveilleu- 
ses installations de cette ville de Brasilia. 

La tenue de cette conference dans cette 
ville de Brasilia, dont Ia conception et 
I'architecture en font I'une des real isations 
les plus marquantes de notre siecle, revet 
une signification particuliere. Brasilia appa- 
rait en effet comme ce symbole de I'unite 
d'une nation riche de ses diversites reunies, 
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et-qui entend vivre a I'unisson d'un monde 
auquel Ia science et Ia technique, objets de 
cette conference irnpriment desormais leur 
marque intangible. 

Perrnettez moi, rnaintenant, Monsieur le 
President, Mesdarnes, Messieurs, de souhai- 
ter Ia bienvenuelaux eminents representants 
des Etats membres de Ia region dlAmerique 
lati ne et des Caraibes, ainsi qu'aux observa- 
teurs appartenant a d'autres regions. Et je 
me rejouis de ce que depuis Ia tenue de Ia 
prerniere Conference CASTALAC en 1965, 
onze nouveaux pays de Ia region sont de- 
venus rnernbres de I'Unesco ce qui leur 
donne Ia possibilite de participer a ces assi- 
ses. Ce sont : Antiguaet-Barbuda, Bahamas, 
Barbade, Belize, Dominique, Grenade, 
Guyane, Sainte-Lucie, Suriname, et, plus 
recemment, Saint-Christopher-et-Nevis et 
Saint-Vincentet-Grenadines. 

Je souhaite egalernent Ia bienvenue aux re- 
presentants des insti tutions du systerne des 
Nations Unies, aux observateurs des orga- 
nisations internationales ou regionales, in- 
tergouvernementales ou nongouvernernen- 
tales - parmi lesquels Monsieur Amilcar 
Ferrari, Directeur du Centre des Nations 
Unies pour Ia Science et Ia Technologie au 
service du developpement, qui represente 
I'Organisation des Nations Unies, Monsieur 
Alejandro Vera Vasallo, Directeur du bu- 
reau de la Cornrnision Economique pour 
I'Arnerique Latine et les Caraibes au Bresil, 
Monsieur Candido Mendes, President du 
Conseil Internacional des Sciences Sociales. 
Je salue aussi Ia presence parmi nous de 
Monsieur Bernasconi, Directeur du Bureau 
Gouvernarnental de I'lnforrnatique. 

Enfin, je me fais un agreable devoir de 
souhaiter Ia bienvenue aux journalistes et 
aux ecrivains scientifiques qui ont bien 
voulu suivre cette Conference, et dont le 
role sera indispensable pour en diffuser 
les deliberations dans I'opinion publique 
mondiale. 

La Conference des Ministres de Ia science 

et de Ia technologie des pays d'Amerique 
Latine et des Caraibes reunie, en 1965, 
a Santiagodu-Chil i, elait est Ia prerniere 
du genre organisee par I'Unesco. Elle inau- 
gurait une serie de Conferences semblables, 
qui allaient se tenir dans les differentes re- 
gions du monde. 

L'objet de ces Conferences et de faire le 
point de Ia situation du developpernent 
de Ia science et de Ia technologie dans les 
pays d'une region donnee, de reflechir sur 
les conditions et les rnodalites du renfor- 
cement des capacites scien tif iques et techni- 
ques de ces pays et d'exarniner le role que 
peut jouer a cet egard Ia cooperation regio- 
nale et internationale. 

Depuis Ia Conference de Santiagodu-Chili 
I'evolution de Ia situation en Amerique La- 
tine et dans les Caraibes a fait I'objet d'une 
attention permanente, grace a un mecanis- 
me cree a cette occasion . I I s'agit de Ia Con- 
ference des organismes de politique scienti- 
fique de I'Arnerique Latine e t  des Caraibes 
qui a tenu six sessions, dont Ia derniere qui 
a eu lieu a La Paz en 1981 a contribue a Ia 
preparation de I10rdre du pur de Ia presente 
Conference. Celle ci est convoquee en exe- 
cution de Ia resolution 9.1 adoptee par Ia 
22e session de Ia Conference generale de 
I'Unesco reunie a Paris en 1983. L'Ordre 
du jour provisoire qui vous est propose 
comporte cinq points essentiels. Le pre- 
rnier qui constitue le point 7 de cet Ordre 
du jour porte sur le bilan de I'evolution 
des politiques scientifiques et technolo- 
giques dans les pays de Ia region au cours 
des dix dernieres annees. 

Cette question est traitee dans le Chapitre 
I du docurnent principal de travail qui por- 
te Ia cote SCS5lCASTALAC 1113. Elle est 
envisagee tant sous I'angle national que re- 
gional. La constatation qui s'irnpose d'ern- 
blee c'est que des progres importants ont 
ete accomplis au cours des vingt dernieres 
annees. Des avant Ia fin des annees soixan- 
te, Ia plupart des gouvernements de Ia re- 
gion stimules par les recornmandations de 
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CASTALAC I ont nettement montre leur 
volonte de promouvoir une politique natio- 
nale de developpement scientifique et tech- 
nique et de creer a cet effet des organismes 
specialises. Ceux-ci etaient charges de pre- 
parer, de su ivre et d'evaluer les resultats de 
ces politiques, dans le cadre des plans natio- 
naux de developpement economique et 
social. 

Alors qu'en 1960, trois pays seulement, le 
Mexique, le Bresil et I'Argentine, posse- 
daient des organes s'occupant de pol it ique 
scientifique et technique, une vingtaine de 
pays en disposent aujourd'hui, leur don- 
nant dans plusieurs d'entre eux un rang 
ministeriel. Dans vingt-deux pays de Ia re- 
gion Ia politique du developpement scienti- 
fique et technologique fait I'objet d'une 
planification soit autonome, soit integree 
au plan national de developpement. 

Les efforts ont porte principalement sur: 

i) I'etablissement ou le renforcement de 
I'infrastructure institutionnel le (con- 
sei ls de recherche, conseils nationaux 
de science et technologie, departe- 
ments de science et technologie); 

ii) Ia promotion et Ia coordination de Ia 
recherche scientifique et technologique 
- notamment I'encouragement a I'inno- 
vation, a I'adaptation, a Ia diffusion et 
a I'utilisation de technologies locales; 

iii) Ia reglementation relative a I'importa- 
tion selective des technologies d'origi- 
ne etrangere; 

iv) le developpement des services d'infor- 
mation scientifique et technique; 

v) Ia promotion de services scientifiques 
et techniques tels que les bureaux d'in- 
genierie et d'assistance technique, les 
services de metrologie et de normalisa- 
tion, etc. 

II convient de noter que jusqu'au debut des 

annees 70, I'accent a ete mis essentielle- 
ment sur Ia promotion, Ia coordination et 
le financement de Ia recherche, et sur Ia 
formation des scientifiques et des techni- 
ciens. La science et Ia technologie ne cons- 
tituaient pas un domaine essentiel de Ia 
planification du developpement. 

C'est au cours des annees 70, que le besoin 
s'est fait sentir de formuler des politiques 
plus specifiques, accordant notamment une 
plus grande attention aux besoins de I'appa- 
rei1 productif. La politique scientifique et 
technologique a des lors implique une 
approche plus specialisee, tenant compte 
des problernes propres aux institutions et 
laboratoires de recherche, aux branches 
industrielles et a I'innovation technologi- 
que, touchant aussi bien les processus de 
production que les unites de production 
industriel les. 

II y a lieu de constater cependant que les 
pays dlAmerique Latine et des Carai'bes 
pris dans leur ensemble, comme les autres 
pays en developpement ont des efforts 
serieux a accomplir en matiere de science 
et de technologie s'ils veulent reduire le 
fosse qui les separe des pays industriels. 

Selon les statistiques etablies par I'Unes- 
co en 1984, et qui sont reproduites dans 
le document de reference qui porte Ia cO- 
te SC-85lCASTALAC I IIRef. 3, sur les 
3.756.100 scientifiques et ingenieurs enga- 
ges dans Ia recherche et le developpement 
experimental 10,6% seulement appartien- 
nent en 1980 aux pays en developpement 
y compris Ia Chine contre 7,9% en 1970 
pour un effectif de 2.608.100 personnes. 
Par million d habitants Ia moyenne pour 
les pays industrialises etait de 2954 en 
1980, contre 125 pour les pays en deve- 
loppement; Ia moyenne pour I'Amerique 
latine et les Caraibes etait de 253. Quant 
aux sommes consacrees a Ia recherche et 
au developpement experimental, Ia part 
des pays en developpement n'etait que 
de 6% en 1980 contre 2,3% en 1970. Les 
pays industriels depensaient en 1980, 
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2,24% de leur PNB, ies pays en develop- 
pement 0,43%, Ia moyenne pour I1Ameri- 
que Latine etant de 0,69% en 1 980. 

Ceci dit, il est encourageant de reconnai- 
tre que certaines evolutions sont tres po- 
sitives. C'est ainsi que, durant dix annees, 
le nombre de scientifiques et d'ingenieurs 
engages dans des activites de recherche et 
de developpement scientifiques et techni- 
ques s'est accru de 38.000 en 1970 a 
91.000 en 1980 dans votre region. Cet 
accroissement relatif, qui approche de 
250% est le plus eleve de toutes les regions 
du monde, meme si, en valeur absolue le 
nombre, rapporte a Ia population reste 
bien inferieur a celui des pays hautement 
industrialises. Les ressources allouees a ces 
activites se sont aussi acctues passant de 
500 millions de dollars en 1970 a pres de 
4 milliards en 1980. Leur part du produit 
national brut s'est accru de 0,30% a 0,7%, 
un accroissement de 250%, meme si cette 
part reste bien inferieure a celle qu'on trou- 
ve chez les pays industrialises, ou elle est 
Iegerement superieure a 2%. 

Si les efforts demeurent indispensables dans 
tous les domaines, le secteur rural pourrait 
meriter une attention particuliere, etant 
donne qu'il constitue Ia zone de pauvrete 
Ia plus grande dans Ia quasi totalite des 
pays en developpement. Le President Jose 
Sarney ne disait-il pas, lors de Ia remise 
d'un prix scientifique: "Le Plan national de 
developpement consacre le principe selon 
leque1 Ia recherche scientifique est un fac- 
teur essentiel de Ia politique economique e1 
du developpement agricole et industriel". 

Aussi le deuxieme point essentiel de I'Ordre 
du jour provisoire, le point 8 concerne-t-il 
le role que pourraient jouer Ia science et 
Ia technologie dans le developpement des 
milieux ruraux dfAmerique Latine et des 
Caraibes. En effet, dans sa "Declaration de 
La Paz sur Ia science, Ia technologie et le 
developpement en milieu rural", Ia sixieme 
reunion de Ia Conference permanente d'or- 
ganismes nationaux de politique scientifi- 

que et technologique en Amerique Latine 
et dans les Caraibes a insiste sur le fait que 
les zones rurales restent une des cles de 
voute du developpement integre des pays 
de Ia region. La Conference permanente 
exprimait, a juste titre, Ia conviction que 
Ia science et Ia technologie pouvaient 
apporter au developpement des zones rura- 
les unecontribution plusgrande aujourd'hui, 
en particulier pour ce qui concerne les 
petites et moyennes entreprises agricoles, 
forestieres ou agro-industrielles, et meme 
pour les entreprises artisanales. Ce point 
de I'Ordre du jour provisoire qui est traite 
au Chapitre II du Document principal de 
travail, porte donc sur I'impact que Ia 
science et Ia technologie pourraient avoir 
sur I'alimentation et Ia nutrition, sur 
I'utilisation rationnel le des sources locales 
d'energie, sur Ia sante et I'education ainsi 
que sur Ia preservation des eco-systemes, 
les ressources en eau, les ressources de Ia 
mer, les systemes ruraux de communi- 
cation et de transport, le sousemploi et 
le chomage. 

Le troisieme point, qui est le point 9 de 
I'Ordre du jour provisoire, porte sur les 
instruments et mecanismes gouvernemen- 
taux pour Ia planification du developpe- 
ment scientifique et technologique et 
pour Ia mise en oeuvre des politiques na- 
tionales qui en commandent I'orientation. 
Quatre problemes specifiaues pourront 
etre examinees a cet Agard. Tout d'abord 
I'acquisition, I'adpatation et I'implanta- 
tion de technologie examines du point de 
vue des connaissances et du savoir-faire, 
les aspects juridiques et commerciaux re- 
levant d'autres instantes du Systeme des 
Nations Unies. Vient en deuxieme lieu 
le financement de Ia recherche du deve- 
loppement experimental dans les differents 
secteurs productifs de I'economie. Ensuite 
les instrurnents et mecanisrnes de planifica- 
tion et de financement du developpement 
scientifique et technologique, y compris Ia 
participation des chercheurs a ces proces- 
&S. Et enfin une question de grande actua- 
lite: I'evaluation de Ia productivite et de 
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I'efficacite des institutions et unites de re- 
cherche scientif ique. 

Le quatrierne point, qui correspond au 
point 10 de If0rdre du jour provisoire, trai- 
te de I'enseignement et de Ia recherche dans 
le domaine des politiques de Ia science et 
de Ia technologie, y compris les inter-rela- 
tions de ces politiques avec Ia societe en 
general. Une enquete de I'Unesco sur 
les besoins ressentis dans ce domaine par 
les pays latino-americains a montre qu'un 
courant d'opinion se dessinait en faveur 
de Ia creation, sous I'egide de I'Unesco, 
d'un reseau d'unites d'enseignement et de 
recherches sur les politiques scientifiques et 
technologiques comportant un systeme de 
coordination regional. Le reseau pourrait 
etre relie aux reseaux similaires qui vien- 
draient a etre crees das les autres regions du 
monde. Deja, I'Unesco procede a Ia mise en 
place d'un te1 reseau en Asie et dans le 
Pacifique, en collaboration avec les insti- 
tutions competentes du systeme des Na- 
tions Unies, dans le Cadre des activites con- 
jointes entreprises sous I'egide du Comite 
Administratif de Coordination des Nations 
Unies. Ainsi pourrait s'amorcer dans le do- 
maine de cette cooperation entre pays en 
developpement que Ia plupart d'entre eux 
appellent de leurs voeux, em raison de Ia 
similarite de leur situation. 

Le cinquierne point, qui correspond au 
moint 11 de I10rdre du jour provisoire, 
concerne Ia suite que vos gouvernements 
voudront donner aux travaux de Ia Confe- 
rence, et le role que I'Unesco sera appele 
a y jouer. La Conference pourrait notam- 
ment examiner Ia question des taches futu- 
res et de I'efficacite du cadre institutionnel 
inter-gouvernemental mis en place a cet 
effet a Ia suite de Ia premiere Conference 
CASTALA, a savoir: Ia Conference perma- 
nente d'organismes nationaux de politique 
scientifique et technologique, qui, comme 
je I'ai deja dit, a tenu six reunions depuis 
sa creation en 1966. Mais conviendrait-il 
sans doute dfAlargir le debat en examinant 

I'ensemble des oersoectives et des rnodali- 
tes de Ia cooperation regionale pour le 
developpement scientifique et technologi- 
que. Les domaines prioritaires de cette 
cooperation regionale meriteraient d'etre 
identifies. Elle permettra notamment aux 
communautes scientifiques et technologi- 
ques d'etablir des contacts fructueux pour 
leurs travaux, d'echanger des informations, 
et d'entreprendre des activites conjointes 
susceptibles de renforcer le potentiel collec- 
tif de recherche de Ia region. 

Pour assurer Ia mise en oeuvre des recom- 
mandations que vous serez amenes a adop- 
ter, vous etes enfin invites a preciser les 
mesures qui vous paraissent devoir etre 
prises en particulier par I'Unesco pour 
donner suite a vos travaux e t  pour le bi- 
lan. II y aurait lieu notamment d'examiner 
de quelle maniere pourrait etre assuree une 
evaluation periodique des resultats de 
CASTALAC I I. 

Pour vous aider dans vos travaux, le Secre- 
tariat a constitue une documentation de 
base qui comprend quatre documents de 
travail portant les cotes CASTALAC II11 
prov. a 4, et qui sont respectivement I'Or- 
dre du jour provisoire, le Reglement inte- 
rieur provisoire, le Document principal de 
travail e t  un document succinct d'une di- 
zaine de pages - "Questions a debattre" - 
qui resume en un sens les trois autres. II a 
en effet ete concu avec I'aide des experts 
que j'ai reunis a Lima du 24 au 28 juin 
1985 afin de vous fournir un canevas pour 
les debats consacres aux cinq de substance 
de I10rdre du jour provisoire. 

Vous disposez en outre de trois documents 
dits "d'information" (information generales, 
liste des participants, e t  liste des documents) 
portant les cotes CASTALAC I IIREF. 1 a 
3, de "documents de reference" (CASTA- 
LAC IIIREF. 1 a 8) et de sept documents 
dits "de salle de conference", qui pourront 
etre mis a Ia disposition desparticipants qui 
le souhaiteront. 
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Mesdarnes, Messieurs, 

Au fi l  des Conferences des ministres de 
science et de technologie que I'Unesco a 
commence a organiser a SantiagoduChili, 
en septembre 1965, s'est confirmee de plus 
en plus Ia conviction que Ia science et Ia 
technologie nous affrent aujourd'hui des 
possibilites immenses. Mises au service de 
I'homme et adaptees aux aspirations et 
aux besoins specifiques de chaque peuple, 
elles sont susceptibles de rnettre fin, dans 
un avenir proche, a Ia faim, a I'analphabe- 
tisme, aux grandes rnaladies endemiques, 
et a toutes les formes de pauvrete dans le 
monde entier. 

Mais elles peuvent faire plus qu'alleger Ia 
misdre humaine; elles peuvent contribuer 
a enrichir considerablement Ia vie, a multi- 
plier les contacts entre les peuples, a rap- 
procher entre elles les cultures, a resserrer 
les liens de Ia solidarite entre les nations. 

Ce sont Ia des objectifs qui ne seront cer- 
tes pas faciles a atteindre. Mais ce qu'il y 
a de nouveau dans le monde actuel, c'est 
que ces objectifs sont desormais a notre 
portee. I I depend surtout de Ia volonte des 
hommes, du travail et de I'imagination des 
savants et des chercheurs, de Ia determina- 
tion et de Ia generosite des dirigeants du 
monde pour que les promesses offertes par 
le progres scientifique et technologique 
prennent partout corps dans les faits. 

Mais le progres des sciences et des techni- 
ques n'a malheureusement pas fait que 
multiplier les bienfaits; il a aussi accumu- 
Ie les menaces; il a suscite de graves dese- 
quilibres, aussi bien spirituels que mate- 
riels; il a remis en question d'anciennes 
certitudes, multiplie des interrogations sans 
reponse; il a souvent brutalise Ia nature 
e t  commence a perturber certains cycles 
ecologiques, accumulant les dechets et pro- 
pageant Ia pollution sur terre, dans les 
airs et sous les mers. 

II a aussi accelere deux tendances histori- 

ques particulierement inquietantes. La pre- 
miere est Ia course aux armements, qui 
donne bien souvent aux engins de destruc- 
tion priorite sur les moyens d'amdliorer Ia 
vie, qui m8ne a I'exacerbation des rivalites, 
au lieu de conduire au rapprochement des 
peugl., et qui rend possible une apocaly- 
pse inimaginable naguere encore. La ten- 
sion croissante qu'elle provoque n'est plus 
circonscrite aux rapports entre les quel- 
ques nations industrielles ou se concentre 
Ia fabrication des armes les ,plus sophisti- 
quees; elle s'est etendue a I'ensemble du 
monde, y compris aux nations meme les 
plus pauvres. 

Cela exacerbe Ia deuxihme des tendances 
du developpement mondial actuel, a sa- 
voir un fosse croissant entre deux grou- 
pes de nations - le Nord, OU s'est histori- 
quement effectuee Ia maitrise de Ia scien- 
ce et de Ia technologie, et ou se concentre, 
aujourd'hui, une part croissante de riches- 
ses et de pouvoirs et le Sud, ou les nations 
ne parviennent pas encore a se frayer leurs 
Propres voies d'acces au progres pour des 
raisons multiples dont beaucoup echappent 
a leur controle. Une telle situation n'est 
pas sans risques pour I'avenir. 

Et cela s'applique a votre region au meme 
titre que toutes les autres. D'ou Ia necessi- 
te de trouver des formes nouvelles de soli- 
darite qui permette a I'horizon du troisie- 
me millenaire, de reequilibrer les rapports 
entre le Nord et le Sud de Ia planete, sur 
des bases plus justes, et par Ia de multiplier 
les possibilites de progrds et donc les chan- 
ces de Ia paix. 

L'homme qui a contribue d'une facon de- 
cisive a renouveler I'horizon politique, so- 
cial et economi~ue du Bresil, Tancredo Ne- 
ves, declarait en mars 1983: "Soit nous 
prenons I'initiative de promouvoir d'urgen- 
ce les grandes transformations que Ia na- 
tion reclame a cor et a cri et que seuls les 
sourds d'intelligence ne veulent pas enten- 
dre; soit alors - ne nous faisons pas d'illu- 
sions - ces transformations se feront 
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spontanement, sans nous, et meme contre tout entiere dans le paix, I harmonie et 
nous". C'est pare que je souhaite de tout dans Ia solidarite retrouvee que je formu- 
coeur que les transformations inelucta- le des voeux de plein succes pour les 
bles se fassent a I'echelle de votre region travaux de cette conference. 
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brasil e tchecoslovaquia assinam 
acordo basico de cooperacao 

cientifica e tecnologica 

Discurso do Ministro de Estado das Rrlacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio do Itamaraty, em BrasClia, 
em 2 de julho de 1985, por ocasiao da assinatura do 
Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e Tecnologica 
entre o Brasil e a Republica Socialista da 
Tchewrlovaquia. 

Senhor Ministro, 

O Acordo Basico de cooperacao cientifica 
e tecnologica entre os Governos da Repu- 
blica Socialista da Tchecoslovaquia e da 
Republica Federativa do Brasil constitui 
novo e importante marco no desenvolvi- 
mento de nossas relacoes. 

A cerimonia de hoje coroa um processo de 
ampliacao e inovacao das relacoes bilate- 
rais, que nao mais se limitam a esfera do in- 
tercambio comercial e da cooperacao eco- 
nomica. 

Acredito que a troca de informacoes cien- 
tificas e tecnologicas, bem como a aproxi- 

macao entre as comunidades cientificas da 
Tchecoslovaquia e do Brasil redundarao em 
beneficios seguros para os setores produti- 
10s de nossos paises. 

A visita de Vossa Excelencia tambem sewi- 
ra, estou certo, para dar novo impulso aos 
esquemas de cooperacao bilateral ja em cur- 
so, assim como para dar inicio a outros pro- 
jetos igualmente promissores. 

Espero que seus encontros com represen- 
tantes da area governamental e do setor pri- 
vado brasileiro resultem no estudo de proje- 
tos mutuamente beneficos, capazes de con- 
tribuir para a expansao do intercambio co- 
mercial entre o Brasil e a Tchecoslovaquia. 
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a visita do chanceler britanico 
ao brasil 

Discurso do Ministro de Estado das Relaci3es Exteriores, 
Olavo Setubal, no Paldcio do Itamaraty, em Brasilia, 
em 8 de julho de 1985, por ocasiao de jantar oferecido 
ao Secretdrio de Estado de Sua Majestade BritBnica para 
os Neg6cios Estrangeiros e da Comunidade, Geoffrey 
Howe; e a traducao nao+ficial do discurso pronunciado 
pelo Secretario de Estado Britanico para os Negocios 
Estrangeiros e da Comunidade, na mesma solenidade. 

Senhor Secretario de Estado, 

E com grata satisfacao que Ihes dou as 
boas-vindas a Vossa Excelencia, a Lady 
Howe e a ilustre comitiva que o acompanha 
em sua visita ao Brasil. Honra-nos receber, 
nesta Casa, o chefe da diplomacia do Reino 
Unido, pais de quem nos aproximam tantas 
afinidades. 

Vemos na presenca de Vossa Excelencia a 
expressao, clara e cordial, da disposicao bri- 
tanica de manter em alto nivel o dialogo 
politico e a cooperacao bilateral com o 
Brasil. Posso dizer4 he, Senhor Secretario de 
Estado que essa disposicao encontra ple- 
na ressonancia entre nos. A amizade com o 
Reino Unido esta entrelacada a propria His- 
toria do Brasil, e o tempo, assim o espera- 
mos, devera torna-la mais forte e cada vez 
mais proveitosa para nossos dois paises. 

Lembra-nos Gilberto Freyre, um emi- 

nente estudioso das raizes culturais brasi- 
leiras, que recebemos da Inglaterra as estra- 
das de ferro, o pao torrado e o governo de 
gabinete. Ainda que amena, a invocacao de 
influencias em planos tao distintos quanto 
o economico, o cultural e o politico dis- 
poe-nos a reflexao. A presenca britanica no 
desenvolvimento historico do Brasil nao po- 
de ser ignorada. Os ingleses, quase tanto 
quanto os franceses, madrugaram nas praias 
da America tropical que fora descoberta 
por portugueses e espanhois. 

Viajantes britanicos, no inicio do seculo 
passado, deixaram preciosos testemunhos 
escritos de sua curiosidade. Nomes como 
Henry Koster, que foi senhor de engenho 
no Nordeste do Brasil, o comerciante John 
Luccock, que morou no Rio de Janeiro, 
John Mawe, naturalista e geologo, Maria 
Graham, sao nomes que pertencem a his- 
toriografia do nosso pais, e sem cujos rela- 
tos muito se teria perdido da evolucao dos 
nossos costumes e instituicoes. 
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Tambem foi intensa a participacao da Gra- 
-Bretanha na modernizacao das cidades bra- 
sileiras em seguida a independencia. Portos, 
servicos publicos, padroes residenciais e de 
consumo, tudo sofreu o influxo profundo 
do Imperio que entao se alargava a todos os 
continentes do globo. As estradas de ferro, 
obra caracteristicamente inglesa, de inicio 
limitadas a vizinhanca dos portos, entraram 
posteriormente pelo interior e exemplo 
disso e o caso do planalto paulista, onde de- 
sempenharam papel primordial no desen- 
volvimento da lavoura e do comercio de 
cafe, base da economia brasileira ate pouco 
tempo. 

Mais tracos ingleses serao encontrados no 
modelo politico escolhido para o pais que 
se tornava independente nos primeiros de- 
cenios do seculo dezenove. Constituicao, 
Parlamento e Monarquia foram, com efei- 
to, as instituicoes a guiarem os passos do 
jovem Estado brasileiro, e a fundamenta- 
rem um longo periodo de estabilidade na- 
cional. 

O sentimento liberal, que hoje permeia o 
esforco brasileiro de aperfeicoamento de- 
mocratico, tambem nos chegou em boa 
medida por intercambio de autores como 
Bagehot e Stuart Mill, lidos e atentamente 
interpretados em sua epoca pelas nossas 
elites politicas. O Brasil da Nova Republi- 
ca, que procura organizar-se politicamente 
sobre as bases da liberdade e do pluralis- 
mo, nao pode deixar de registrar o seu de- 
bito para com a patria de Locke e Mill. 

Senhor Secretario de Estado, 

O Brasil que foi colhido, ja ha mais de dez 
anos, pela crise economica iniciada com os 
choques do petroleo, caminhava a passos 
rapidos no caminho do desenvolvimento 
economico. Empreendimentos como a H i- 
dreletrica de Itaipu, o projeto Carajas, a 
expansao e modernizacao da industria si- 
derurgica, a diversificacao da agricultura, ai 
estao a refletir o trabalho ingente de uma 
nacao em busca do progresso. 

Hoje, duramente atingidos pela recessao, 
vemos regredir as taxas de crescimento e 
aumentar os niveis da inflacao em meio ao 
rapido crescimento da divida externa. O 
desemprego, decorrencia inevitavel veio 
emprestar a esse quadro caracteristicas de 
crise social. 

E este, Senhor Secretario de Estado, o Bra- 
sil que o defronta em sua visita; Um pais 
de expectativas truncadas e adiadas, mas 
nao abandonadas. Temos a consciencia ne- 
cessaria da profundidade dos problemas 
que nos afligem, mas manifestamos, ao 
mesmo tempo, a disposicao e capacidade de 
agir no sentido de resolve-los. 

Temos tambem plena consciencia das po- 
tencialidades da nossa terra e da nossa gen- 
te, e este sentimento nos tranquiliza face 
aos dilemas do futuro. Construimos, nas UI- 
timas decadas, uma base industrial solida e 
moderna. Amplas perspectivas abrem-se ao 
pleno aproveitamento dessas estruturas, na 
medida em que melhorem as condicoes de 
acesso ao comercio internacional. 

No dominio energetico, levamos a cabo rea- 
justes de grande magnitude, tanto pelo au- 
mento da producao domestica de hidrocar- 
bonetos, quanto pela criacao de fontes al- 
ternat ivas de energia renovavel . Os grandes 
projetos hidreletricos, por um lado, e o pro- 
grama do alcool, por outro, sao demonstra- 
coes palpaveis do que realizamos nesse 
terreno. 

De produtores de alguns poucos produtos 
tropicais que eramos, quase monocultures, 
tornamo-nos um importante fornecedor 
mundial de alimentos, ai incluidas nume- 
rosos itens que nao figuravam em nossa 
pauta de exportacao ha apenas alguns anos 
atras. A tais exitos somam-se as oportuni- 
dades oferecidas pelas extensas fronteiras 
agricolas ainda por ocupar. 

Permita-me que acrescente ainda, a este 
exercicio de otimismo realista, a conviccao 
que temos de haver criado, em meio as 
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mais arduas vicissitudes hist6ricas, uma 
nacao coesa em sua diversidade, e una em 
meio a numerosos fatores de dispersao. Ao 
vinculo inicial da lingua, unica para povos 
e regioes separados pela geografia, pela for- 
macao historica e pela etnia, fomos, ao lon- 
go do tempo, acrescentando novos elemen- 
tos de aglutinacao cultural e social. O siste- 
ma nacional de telecomunicacoes, que poe 
hoje em contato instantaneo comunidades 
separadas por distancias comparaveis aque- 
la que existe entre Lisboa e Moscou, e a 
evidencia contemporanea da vontade nacio- 
nal de construir um pais sem fronteiras 
internas. 

O legado britanico, a que se somam tantos 
outros tracos recebidos da Europa, inte- 
gram o Brasil nesse desdobramento ultra- 
marino do Ocidente, que e o Novo Mundo. 
Outras caracteristicas coletivas, igual mente 
fundamentais, ligam-nos ao conjunto hete- 
rogeneo de nacoes irmas da America Lati- 
na, da Africa e da Asia, que hoje chama- 
mos Terceiro Mundo. Pais em desenvolvi- 
mento com setores avancados, mas que ain- 
da padece de graves insuficiencias econ6mi- 
cas e sociais, deve o Brasil refletir em sua 
politica externa, com equilibrio e coeren- 
cia, essas realidades nem sempre compa- 
t iveis. 

Tenho afirmado, em diversas ocasioes, que 
nunca foi para este pais tao decisiva, co- 
mo agora, sua vinculacao com o mundo 
alem fronteiras. Constitui para o Brasil ta- 
refa prioritaria a manutencao de saldos 
constantes em seu comercio exterior, pois 

- so assim podera ser atendido o servico da 
divida externa. No ano passado, o paga- 
mento dos juros da divida correspondeu 
a 40 por cento de nossa receita de expor- 
tacao, 4 por cento do PNB, e consumiu a 
totalidade do nosso superavit na balanca 
comercial. E dificil conceber a manutencao 
de uma situacao desse tipo por tempo in- 
determinado. 

Nao vemos, por outro lado, como as forcas 
do mercado, por si sos, possam levar ao 

encaminhamento desse problema. Conside- 
ramos necessario - e, mais do que isso, 
inevitavel - que a questao da divida exter- 
na venha a ser examinada a luz de para- 
metros que transcendam os pontos de refe- 
rencia estritamente tecnico-bancarios ate 
agora utilizados. 

E do interesse de todos - devedores e cre- 
dores - que o problema da divida externa 
dos paises em desenvolvimento nao venha a 
se transformar num impasse. Espiritos Iuci- 
dos de ambos os lados tem-se pronunciado 
sobre a materia e em recente artigo o ex-Se- 
cretario de Estado Henry Kissinger decla- 
rou: "O que teria acontecido se a America 
nos anos 40 impusesse a Europa a politica 
que hoje impoe as nacoes da America Lati- 
na? O que aconteceria se George Marshall 
tivesse dito que a melhor solucao para os 
europeus para debelar a crise economica 
seria produzir mais do que consumir, ex- 
portar mais do que importar, cortar as des- 
pesas governamentais e crescer unicamente 
com os recursos gerados em cada pais?" 

Creio que o primeiro passo naquela direcao 
seria o exame conjunto das questoes finan- 
ceiras e comerciais. Para paises como o Bra- 
sil, que vem administrando seu comercio 
exterior em funcao das necessidades impe- 
riosas do pagamento da divida externa, as 
duas areas sao rigorosamente conexas. 

No plano politico, acompanhamos com 
preocupacao a perda de prestigio e inf luen- 
cia dos mecanismos internacionais de con- 
vivio. Uma nova ordem, fragmentaria, com- 
partimentalizada e excludente, ameaca 
substituir-se ao ordenamento multilateral 
idealizado ao final da I I Guerra Mundial. 
Crises regionais, ampliadas pela contamina- 
cao do conflito entre as superpotencias, 
permanecem como ameacas permanentes a 
paz. 

Em nossa propria regiao, a America do 
Sul, um conflito armado, ainda vivo na me- 
moria de todos, trouxe grande preocupa- 
cao. O Brasil, de conformidade com os 
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principios basicos de sua politica externa, 
vem insistindo por uma solucao negociada 
e pacifica para superar esse diferendo e 
manter o Atlantico Sul como uma zona de 
paz, livre de focos de tensao, como o me- 
nos militarizado de todos os oceanos. 

Senhor Secretario de Estado, 

O relacionamento entre o Reino Unido e o 
Brasil em mais de 160 anos de vida, fez-se 
assinalar, nas ultimas decadas, por eventos 
de marcante significado. 

A visita que nos fez Sua Majestade, a Rai- 
nha Elizabeth I I, em 1968, ainda esta pre- 
sente no espirito dos brasileiros, que sou- 
beram dispensar a Sua Majestade a mais 
calorosa acolhida. 

Essa visita foi retribuida em 1976, quando 
o Presidente Ernesto Geisel esteve em Lon- 
dres. Meus predecessores Azeredo da Sil- 
veira e Saraiva Guerreiro realizaram visitas 
oficiais a Gra-Bretanha, e Lord Carrington 
foi aqui recepcionado, entre uma e outra 
viagem dos chanceleres brasileiros. 

Essa assiduidade no relacionamento pol i- 
tico influi decisiva e positivamente sobre a 
intensificacao e diversificacao do inter- 
cambio economico bilateral. 

Dispomos, neste momento, de mecanismo 
de colaboracao no dominio da exploracao 
de carvao, minerio de ferro, e da prospec- 
cao e exploracao de petroleo na platafor- 
ma continental brasileira. A escolha, pelas 
autoridades aeronauticas britanicas, do 
aviao Tucano, para treinamento dos pilotos 
da Real Forca Aerea, representou um im- 
portante reconhecimento da qualidade da 
tecnologia aeronautica brasileira, e elevou 
a um novo patamar qualitativo o relacio- 
namento economico entre nossos dois 
pa ises . 

O Brasil vive hoje, Senhor Secretario de Es- 
tado, um momento crucial de sua historia. 
Desejamos que as dificuldades econdmicas 

do presente em medida alguma nos afas- 
tem, mas antes nos aproximem, e contri- 
buam para solidificar uma amizade que 
tem raizes tao profundas. Numerosos 
campos ainda se abrem a cooperacao an- 
glo-brasileira. No dominio financeiro e dos 
investimentos, acreditamos que a City 
londrina ainda tem um papel de relevancia 
a desempenhar neste pais. Amplas perspec- 
tivas de trabalho abrem-se no terreno da al- 
ta tecnologia, onde sao conhecidas as ex- 
pressivas realizacoes do talento britanico. 

Almejamos, em resumo, Senhor Secretario 
de Estado, que Vossa Excelencia leve de 
sua estada no Brasil a mensagem amistosa 
de um povo que estima e admira a grande 
nacao britanica, e com ela deseja manter 
os mais estreitos lacos de amizade e coope- 
racao. 

Ergo, pois, minha taca em brinde ao exito 
de sua visita e a saude e felicidade pessoal 
de Vossa Excelencia e de Lady Howe. 

GEOFFREY HOWE 

Excelentissimo Senhor Ministro das Rela- 
coes Exteriores, Suas Excelencias, Senhoras 
e Senhores, 

Muito obrigado pelas gentis palavras de 
boas-vindas. E um grande prazer estar aqui 
esta noite, em tao ilustre companhia. Per- 
mita-me, em primeiro lugar, agradecer-lhe 
calorosamente, Senhor Ministro, pela es- 
plendida e generosa hospital idade com que 
me distingue esta noite. 

Espero, com prazer, o prosseguimento de 
nossas conversacoes amanha. Creio que 
estaremos abordando alguns temas econa- 
micos. A se levar em conta a nossa expe- 
riencia profissional anterior, Vossa Excelen- 
cia, um ex-Presidente de um dos maiores 
bancos do Brasil, e eu, ex-Ministro da Fa- 
zenda, podemos esperar termos bastante 
em comum! 
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Aproveito com prazer essa oportunidade, 
ainda na fase inicial da minha visita, de ex- 
pressar a minha satisfacao por estar no 
Brasil. Fico muito contente em ter a opor- 
tunidade de encontrar-me com algumas das 
mais importantes figuras da sua nova admi- 
nistracao, alem de eminentes brasileiros de 
todas as areas de atividade. Muito me hon- 
rou ter sido recebido pelo Presidente Sar- 
ney na tarde de hoje. 

E esta a nossa primeira visita a um pais que 
Elspeth e eu sempre desejamos conhecer. 
Esperamos poder pelo menos vislumbrar o 
tamanho e o potencial desse imenso pais. 
Infelizmente a nossa estada aqui sera de- 
masiado breve. Ao estudar os mapas, antes 
de vir ter aqui, me impressionou de novo 
constatar que o Brasil ocupa verdadeira- 
mente um espaco continental. O que ate 
agora pude ver da cidade de Brasilia impres- 
sionou-me imensamente; nao menos impor- 
tante e a sua empolgante arquitetura con- 
temporanea para a qual, vejo com prazer, 
A Embaixada Britanica realizar a sua pro- 
pria contribuicao com o seu belo conjunto 
arquitetonico. 

Minha visita servira, espero, para dar enfa- 
se aos vinculos tradicionalmente estreitos 
entre o Reino Unido e o Brasil. Vinculo 
que, permitam-me dize-lo, muito se tem 
beneficiado pela presenca em Londres de 
um representante brasileiro de grande dis- 
tincao - e cuja presenca sinto-me feliz em 
ter conosco essa noite. Falo, naturalmente, 
do Embaixador Gibson-Barbosa. 

A Gra-Bretanha e o Brasil tem mantido es- 
treitos contatos entre si ha muito tempo. 
Um quadro que nao se encontra, creio eu, 
muito distante de onde estamos agora, re- 
trata a entrega de documentos por Sir 
Charles Stuart em reconhecimento da inde- 
pendencia do Brasil em principios do se- 
culo XIX. 

Em 1856 formou-se uma companhia em 
Londres, com capital britanico para a cons- 
trucao de uma das primeiras estradas de fer- 

ro, que ligaria Santos a Sao Paulo. No de- 
correr do seculo XIX, estivemos participan- 
do intensamente nao so da construcao de 
estradas de ferro, mas tambem da instala- 
$0 de servicos municipais, e da construcao 
de portos, operacao de bondes, e muitos 
outros projetos. Em 1850, os produtos bri- 
tanicos representavam mais da metade do 
total de importacoes do Brasil Imperio. 
Ate a Segunda Guerra Mundial, estivemos 
a frente nas areas de investimento e nave- 
gacao. Em 1929, por exemplo, mantinha- 
mos ainda a metade do investimento es- 
trangeiro total no Brasil. Hoje somos o 
quinto maior investidor. Talvez nao seja- 
mos mais o principal parceiro comercial 
do Brasil. Mas continuamos a desempenhar 
um papel significativo em muitos dos gran- 
des projetos infra-estruturais que contribui- 
ram para o desenvolvimento do Brasil nos 
ultimos anos. Entre esses, incluem-se a si- 
derurgica de aco de Acominas; a usina ele- 
trica de Jacui'; e a ponte Rio-Niteroi. E o 
Brasil permanece sendo o maior mercado 
para os produtos britanicos da America 
Latina. 

Lembramos tambem com gratidao a deci- 
sao do Brasil de unir-se aos Aliados apos a 
eclosao da Segunda Guerra Mundial. Vo- 
ces contribuiram generosamente para a 
campanha aliada na Italia em 1944, envian- 
do uma Forca Expedicionaria de 25.000 
homens, que lutaram e sofreram baixas ao 
nosso lado. Foi o Brasil o unico pais em 
toda a America Latina, a assumir essa po- 
sicao. 

Ao mencionar a estreiteza de nossos vincu- 
los, seria errado ignorar o fato de que, por 
razoes nao provocadas por nos, nossas rela- 
coes, historica e tradicionalmente estreitas 
com os paises da America Latina, enfrenta- 
ram algumas tensoes resultantes do conflito 
no Atlantico Sul. Desde 1982 vimos fazen- 
do esforcos consistentes, tanto sozinhos co- 
mo com nossos parceiros da Comunidade, 
no sentido de restaurar relacoes bilaterais 
normais com a Argentina. 
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Essa normalizacao somente podera ser rea- 
l isticamente alcancada atraves da busca de 
acordos pertinentes as questoes praticas. 
Sempre acreditamos que as relacoes eco- 
nomicas e comerciais oferecem uma opor- 
tunidade natural. 

Anunciamos hoje em Londres mais uma 
importante iniciativa no sentido de alcan- 
carmos algum progresso nessa area. Deci- 
dimos suspender, a partir da meia-noite de 
hoje, a proibicao referente as importacoes 
da Argentina, que vinha vigorando desde 
1982. Esperamos muito que a Argentina 
reaja no mesmo espirito construtivo. 

Acreditamos firmemente que melhores rela- 
coes com a Argentina serao do interesse 
de todos aqueles envolvidos: no da Gra-Bre- 
tanha; no dos paises da America Latina in- 
clusive a Argentina; a no dos habitantesrias 
Fal klands. Deixem-me salientar um ponto 
essa noite. Ficamos imensamente gratos pe- 
la maneira escrupulosamente correta pela 
qual o Brasil, um bom amigo das duas par- 
tes, levou a cabo as funcoes de Poder Pro- 
tetor da Argentina. Nao deveriamos ter 
esperado menos: e nao pedimos mais. 

A exemplo de muitos outros paises, teve o 
Brasil que enfrentar nos ultimos anos o 
problema da divida. Permitam-me simples- 
mente externar nesta noite a solidariedade 
e compreensao do Governo Britanico com 
relacao aos grandes problemas economicos 
que confrontam o Brasil. E a nossa admira- 
cao pela maneira determinada pela qual o 
governo e o povo brasileiros estao traba- 
lhando juntos para recriarem a saude e 
prosperidade economicas. 

Nao subestimamos o potencial que poderia 
ser mobilizado pelo exito desses esforcos, 
nao apenas no Brasil, mas em todo o con- 
tinente. Muito nos estimulou o retorno da 
democracia em um certo numero de paises 
da regiao. Esperamos que essa tendencia 
continue. O desenvolvimento podera ape- 
nas fortalecer os nossos lacos com a regiaa. 

Sao para mim ae grande valia as trocas de 
ideias, acerca de questoes internacionais, 
que mantivemos hoje e a que daremos pros- 
sequimento amanha. Mantemos conversa- 
coes como duas nacoes que tem uma heran- 
ca que ultrapassa os nossos proprios conti- 
nentes. Compreendendo a natureza uni- 
versal da seguranca. Com um compromis- 
so comum com a paz e a prosperidade. 

O papel da Gra-Bretanha no mundo de ho- 
je reflete os nossos interesses comerciais 
e investimentos, que atingem as mais lon- 
ginquas fronteiras - e as nossas varias, e 
interligadas, responsabilidades. Como mem- 
bro fundador da OTAN, realizamos impor- 
tante contribuicao a seguranca em ambos 
os lados do Atlantico Norte. Estamos ativa- 
mente a procura de exito no campo do con- 
trole de armamentos, e, conforme todos to- 
maram conhecimento, apos a visita do Sr. 
Gorbachev a Londres em dezembro ultimo, 
estamos dispostos a desempenhar por in- 
teiro o nosso papel no dialogo com o Leste. 

Desde que entramos para a Comunidade 
Europeia muito nos esforcamos para a 
construcao de uma Europa mais forte e 
unida. Queremos fortalece-la de dentro pa- 
ra fora, isto e, usando aquela forca cole- 
tiva de forma responsavel, no mundo. 

A Europa e tambem uma comunidade po- 
litica, e tem uma mensagem politica. Ela 
oferece um exemplo de um novo aborda- 
mento da cooperacao internacional. De 
reconciliacao entre inimigos tradicionais e 
de uma influencia coletiva maior do que a 
soma de suas partes. 

A paz e a reconciliacao sao necessidades 
globais. Estamos todos comprometidos 
com elas, de acordo com a Carta da ONU. 
A Gra-Bretanha como Membro Permanen- 
te do Conselho de Seguranca, desempenha 
um papel de responsabilidade na criacao 
das condicoes para que elas florescam. 

Na Gra-Bretanha, temos uma longa tradi- 
cao de governo parlamentar democratico. 
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Apesar, ou talvez por causa disto, somos 
os primeiros a reconhecermos a dificulda- 
de do processo. E por isso que n6s, na 
Gra-Bretanha, tanto admiramos o passo da- 
do pelos brasileiros nos ultimos anos, que 
veio restaurar o governo democratico civil 
no Brasi I. 

A exemplo de tantos outros paises, o Brasil 
enfrenta ainda assustadores problemas so- 
ciais. Mas posso perceber que, formado por 
estadistas de estatura continental, o gover- 
no brasileiro conta com a forca de vontade 
necessaria para soluciona-los. Sofremos 
com voces durante a longa luta pela vida, e 
pela oportunidade de prestar ainda maiores 
servicos ao Brasil, do Presidente eleito Tan- 
credo Neves. Compartilhamos com voces 
do sentimento de perda quando de sua 
morte. E compartilhamos agora com voces 

do ardente desejo de ver o seu sucessor al- 
cancar exito nas dificeis farefas que o espe- 
ram. Podem estar certos de nosso grande 
interesse e caloroso apoio. 

Descubro, para a minha surpresa, que sou 
apenas o segundo Ministro dos Negocios 
Exteriores britanico a realizar uma visita 
oficial ao Brasil. O fato de que o primeiro 
foi Lord Carrington, ha cinco anos atras, 
ilustra o acelerado ritmo de nossa coopera- 
cao. Fico satisfeito ao verificar que esse 
mesmo sentido de vinculos crescentemente 
estreitos permeia as nossas relacoes em to- 
dos os niveis. E assim que deve ser. A Gra- 
-Bretanha e o Brasil tem uma afinidade na- 
tural, que data de muitos seculos atras, e 
que nos da uma excelente base onde cons- 
truir lacos ainda mais estreitos no futuro." 

+ Na pagina 129, secao Noticias, uma informacao sobre a .~isita do Secretario de Estado de Sua Mejestade Britanica para os 
Negbcios Estrangeiros e da Comunidade, Geoffrey Howe. 
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brasil e colombia ratificam 
tratado de amizade e 

cooperacao 

Discursos do Ministro de Estado das Relacbes Exteriores, 
Olavo Setubal, e do Embaixador da Col6mbia. Jod 
Jaime Nicholls, no Palhcio do Itamaraty, em Brasflia, em 
10 de julho de 1985, por ocasiso da solenidade de 
troca dos Instrumentos de Ratificacao do Tratado de 
Amizade e Cooperacao entre o Brasil e a Coldmbia. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Embaixador Jose Jaime Nicholls, 

E para mim motivo de especial satisfacao 
presidir esta cerimonia de troca de instru- 
mentos de ratificacao do Tratado de Ami- 
zade e Cooperacao, concluido em Bogota 
entre os Governos do Brasil e da Colombia, 
em 12 de marco de 1981. 

O presente acordo permitira instaurar e 
aperfeicoar mecanismos de interesse co- 
mum, atraves da criacao de uma Comissao 
de Coordenacao, incumbida de analisar e 
acompanhar projetos economicos de impor- 
tancia, como os relativos a infra-estrutura, 
complementacao industrial e programas de 
inversoes conjuntas em outros paises; o es- 
tudo do intercambio comercial e das medi- 
das para assegurar seu incremento e diversi- 
ficacao, tanto do ponto de vista global co- 
mo no relacionamento como comercio 
fronteirico; o aperfeicoamento dos meios 

de transporte entre os dois paises, e a co- 
operacao tecnica, especialmente no setor 
agropecuario. O Tratado tem, assim, o 
proposito de criar condicoes para que a 
crescente amizade que nos vincula se tra- 
duza, cada vez mais, em realidades benefi- 
cas para as duas nacoes. 

Senhor Embaixador Nicholls, 

Estamos conscientes das perspectivas que 
se oferecem a colaboracao entre nossos 
dois paises, tais como em materia energe- 
tica, economica e comercial, em particu- 
lar em relacao ao cafe, e o entendimento 
nos assuntos culturais, cientificos e tecno- 
logicos. Pela dupla condicao de nacoes vi- 
zinhas e de economias em desenvolvimen- 
to, participamos da preocupacao de bus- 
car o aperfeicoamento das formas de in- 
tegracao regional e su b-regional. 

Assim procedendo temos em mente agili- 
zar os processos de desenvolvimento e de 
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intercambio, procurando reduzir as dificul- 
dades de comunicacao e de integracao, tan- 
to dentro da regiao quanto entre a Ameri- 
ca Latina e o conjunto de paises em desen- 
volvimento, estimulando a cooperacao no 
nivel mais amplo das relacoes Su I-Su I. 

Senhor Embaixador Nicholls, 

Confiemos em que o. Tratado de Amizade e 
Cooperacao entre o Brasil e a Colbmbia 
possa significar mais um marco nesse pro- 
cesso de institucionalizacao da ampla e po- 
sitiva cooperacao que vem assinalando as 
relacoes brasi leiro-colomb ianas. 

EMBAIXADOR COLOMBIANO 

Es para mi particularmente satisfactorio e1 
que me corresponda representar al Gobier- 
no de Colombia en Ia Ratificacion de1 Tra- 
tado de Amistad y Cooperacion que suscri- 
bieran en 1981 10s Jefes de Estado de1 
Brasil y Colombia. 

Nuestros paises han mantenido un excelen- 
te manejo de sus relaciones mutuas. En e1 
campo de ia Cooperacion Economica pode 
mos citar nuestro permanente acuerdo en 
cuanto a Ia conduccion de Ia politica mun- 
dial de1 mercado de1 cafe, que es sin duda 
ejemplar en cuanto a buenas relaciones en- 
tre paises productores de materias primas 
v de estos com 10s paises consumidores. 

En lo que hace a Ias relaciones internacio- 

nales y particularmente a Ia politica intera- 
mericana, es evidente Ia coincidencia de 10s 
puntos de vista de nuestros paises. Asi mis- 
mo, resaltan Ia unidad de criterios en cuan- 
to a Ia negociacion de Ia deuda externa y Ia 
cooperacion para el logro de Ia paz en Ame- 
rica Central. Hemos desarrollado instru- 
mentos de colaboracidn tan promisoria pa- 
ra e1 futuro de nuestros pueblos como e1 
Tratado de Cooperacion Amazonica, man- 
teniendo excelentes relaciones fronterizas. 
Podria seiialar aun multitud de hechos que 
muestran Ia realidad de una verdadera po- 
I itica de buena vecindad. 

Todos estos logros, satisfactorios en si ,  no 
con sin embargo suficientes ante 10s desa- 
fios de1 presente. Necesitamos profundizar 
en nuestras relaciones culturales; procurar 
que nuestros pueblos se conozcan; crear 
un comercio mutuo mas activo y cuantio- 
so; ampliar 10s intercambios de conoci- 
mientos; en pocas palabras, actualizar nues- 
tras buenas relaciones a Ia manera que en Ia 
segunda mitad de1 Siglo XX, lo estan ha- 
ciendo otros pueblos que, como 10s nues- 
tros, estan vinculados por razones histori- 
cas, culturales y geograficas. 

Colombia tiene mucho que ganar en unas 
mas estrechas y solidarias relaciones con e1 
Brasil, y tiene tambien mucho que ofrecer. 
En este sentido, el Tratado, cuyas ratifica- 
ciones estamos canjeando, debe ser e1 pun- 
to de partida para una renovacion de ias re- 
laciones entre Brasil y Colombia. 
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chanceler olavo ' 

Discurso do Ministro dr Estado das Rrla#o Exteriores, 
Olavo Sstubal, em Nova uolhi, em 22 de julho de 1985, 
por ocssiao de jantar qur Ihr foi oferecido pelo Ministro 
para os Negbcios Estrangeiros da India, Kunhid Alam 
Khan. 

Senhor Ministro, 

Permita-me, em primeiro lugar, manifestar 
meus agradecimentos por suas generosas 
palavras de boas-vindas e pela cordial hos- 
pitalidade com que nos honraram o Gover- 
no e o povo da India. 

Ha pouco mais de um ano o entao Ministro 
das Relacoes Exteriores do Brasil realizou 
uma visita oficial 2 India. Seu objetivo es- 
sencial foi o restabelecimento de um dialo- 
go politico de alto nivel entre o Brasil e a 
India. Esse objetivo foi alcancado. Minha 
visita, consequentemente, tem outro sen- 
tido. Partindo das boas relacoes ja existen- 
tes entre nossos dois paises, gostaria de pro- 
por, em nome do recem-eleito Governo do 
Brasil, que as duas maiores democracias do 
terceiro mundo estreitem mais ainda os 
seus vinculos de cooperacao, aprofundan- 
do e diversificando aquelas relacoes. 

A cooperacao tem como pressuposto basi- 
co a convergencia de pontos de vista em 
torno de certos principios fundamentais de 

india 

convivencia, tanto no plano nacional como 
internacional. Essa convergencia existe, no 
caso da lndia e do Brasil. Partilhamos mui- 
tos objetivos e ideais basicos, como a defe- 
sa da soberania e da paz mundial, e a luta 
pelo bem-estar social e econ8mic0, atraves 
do aperfeicoamento das instituicoes de- 
mocraticas e da aceleracao dos esforcos de 
desenvolvimento. Sem duvida, pertencemos 
a contextos culturais distintos, mas temos 
que reconhecer que para o bem ou para o 
mal as mesmas forcas historicas foram res- 
ponsaveis pela insercao dos nossos dois 
paises, durante o seculo XVI, na grande 
corrente da vida europeia. 

A perspectiva comum de paises que no pas- 
sado foram col6nias e que hoje sao paises 
em desenvolvimento se reforca com a coin- 
cidencia de fatores materiais, entre os quais 
a grande extensao territorial, a abundancia 
de recursos naturais, um nivel semelhante 
de industrializacao e uma ampla base de- 
mografica, assim como a necessidade de 
fazer face a uma populacao constantemen- 
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te ascendente com a melhoria das condi- 
coes de vida. 

A coincidencia de principios, experiencias 
e circunstancias objetivas levaram o Brasil e 
a India a adotarem posicoes semelhantes no 
tocante as grandes questoes do cenario in- 
ternacional, tanto politica como economi- 
camente. 

A mais grave dessas questoes e a ameaca 
do aniquilamento nuclear. Num discurso 
tao atual hoje como na epoca em que foi 
pronunciado, ha quase vinte anos, a Senho- 
ra Gandhi disse que 

"a paz a nosso redor, se e que podemos 
chama-la de paz, 6 uma paz armada. Esta- 
mos confrontados com o acumulo compe- 
titivo de armas nucleares, que ameacam a 
sobrevivencia da humanidade. Esperamos 
que nosso empenho na adocao de medidas 
tangiveis e realistas visando o desarmamen- 
to  geral e completo ajudem a criar condicoes 
para uma paz duradoura. Este nao e pois 
o momento para que nos confinemos em 
estreitos refugios nacionais. Na verdade, te- 
mos o dever de levantar .a voz da humani- 
dade para dizer que a guerra nao e inevita- 
vel, que nao ha alternativas para a coexis- 
tencia pacifica, e que esta pode ganhar no- 
vo significado atraves de uma ativa coope- 
racao internacional". Endossamos plena- 
mente essas palavras, e foi dentro desse 
espirito que demos nosso apoio a Decla- 
racao de Delhi sobre o Desarmamento, 
emanada da Reuniao de Cupula dos Seis, 
janeiro passado. 

Apesar de todos esses esforcos, a situacao 
internacional contemporanea se deteriora 
constantemente. Crises cada vez mais gra- 
ves em varias regioes do mundo e episodios 
cada vez mais frequentes de confrontacao 
entre as superpotencias conjugam-se a uma 
crise econbmica de dimensoes globais, que 
castiga todos os paises e regioes e desafia 
as terapias ortodoxas. 

As crises regionais que desestabilizam a vida 
internacional decorrem de fatores estrutu- 

rais profundamente enraizados. Elas nao se- 
rao solucionadas duravelmente enquanto as 
questoes subjacentes nao forem abordadas. 
De modo geral, a dinamica socioecon6mica 
de cada regiao e o elemento decisivo na 
busca de solucoes legitimas. Os problemas 
da regiao devem ser considerados sem qual- 
quer interferencia externa, levando-se em 
conta prioritariamente os esforcos e opi- 
nioes construtivas dos proprios paises des- 
sa regiao. 

Tais principios aplicam-se a situacoes como 
as da America Central, a Africa Austral e o 
Oriente Medio, onde via de regra o envolvi- 
mento Leste-oeste tende com demasiada 
frequencia a ampliar o alcance dos confli- 
tos, a aprofundar rivalidades locais, a enco- 
rajar atitudes de intransigencia e a reduzir 
as perspectivas de solucoes justa e dura- 
douras. 

Como observador do Movimento Nao-Ali- 
nhado, o Brasil teve oportunidade de valo- 
rizar os esforcos da India para promover o 
decrescimo das tensoes em todas essas 
areas, e outros da mesma natureza. 

Senhor Ministro, 

Ha mais de um seculo o sistema econdmico 
mundial nao experimenta uma crise tao 
abrangente e tao prolongada como a que 
nos afeta hoje.. Suas consequencias a largo 
prazo sao profundamente perturbadoras; 
seus efeitos imediatos sao uma fonte de de- 
sequil ibrio economico e de instabilidade so- 
cial. Uma das caracteristicas mais notaveis 
da crise e que ela nao tem fronteiras geogra- 
ficas definidas. Alem disso, nao se limita a 
certos setores da economia. A crise e glo- 
bal, e os paises em desenvolvimento revela- 
ram-se os elos mais fracos num sistema in- 
terdependente. A cooperacao e o dialogo 
sao portanto mais necessarios que nunca. E 
no entanto, nunca os mecanismos de co- 
operacao e multilateralismo foram mais fra- 
geis. 

O Brasil e a India tem agido conjuntamen- 
te  para persuadir os paises desenvolvidos de 
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que os riscos associados a preservacao das 
estruturas existentes no campo financeiro, 
monetario e comercial sao certamente 
maiores que os que poderiam decorrer de 
uma reestruturacao equilibrada da econo- 
mia mundial. 

Promover um sistema de comercio realmen- 
te multilateral, restaurar a credibilidade do 
Acordo Geral como instituicao reguladora 
do comercio de bens fisicos, e cumprir as 
obrigacoes ja assumidas, especialmente no 
que diz respeito aos paises em desenvolvi- 
mento: sao essas as tarefas prioritarias com 
que se defronta a comunidade internacio- 
nal. Nesse sentido, a lndia e o Brasil, jun- 
tamente com outras Partes Contratantes 
menos desenvolvidas, apresentaram no mes 
passado uma declaracao sobre o aperfeicoa- 
mento das relacoes comerciais internacio- 
nais, incluindo sua posicao sobre uma nova 
rodada de negociacoes comerciais multi- 
laterais. 

Estamos convencidos de que o alto niVel 
das taxas de juros, a volatilidade das taxas 
de cambio, e a falta de liquidez que afeta 
os paises em desenvolvimento em conse- 
quencia desses fatores, sao temas de funda- 
mental importancia para toda a comunida- 
de internacional, e deveriam ser abordados 
de modo prioritario. Acreditamos, igual- 
mente, que todos esses temas sao interde- 
pendentes, e que as questoes financeiras e 
comerciais devem receber tratamento inte- 
grado. 

Por mais importante que sejam essas ques- 
toes Norte-Sul, elas nao devem obscurecer 
a urgencia e o significadc da cooperacao 
Sul-Sul. Exatamente por ser tao sombria, 
a presente conjuntura pode ensinar-nos 
formas novas de relacionamento econdmi- 
co, e a cooperacao entre os paises em de- 
senvolvimento e certamente a mais promis- 
sora entre essas novas formas. Atribuimos 
especial importancia ao proprio estabele- 
cimento de um sistema geral de preferen- 
cias entre os paises em desenvolvimento, 
e estamos certos de que a reuniao de 
Nova Delhi desempenhara um papel deci- 

sivo nesse processo. Minha presenca a fren- 
te da Delegacao brasileira A uma indicacao 
de nossa atitude positiva. Esteja seguro, 
Senhor Ministro, de que faremos o possi- 
vel, apesar de nossas atuais dificuldades 
econdmicas, para assegurar o sucesso do 
sistema, no espirito do Programa de Acao 
de Caracas. 

Senhor Ministro, 

Embora nossas relacoes diplomaticas datem 
do estabelecimento do Estado indiano, es- 
tou convencido de que a fase mais significa- 
tiva da cooperacao indo-brasileira esta a 
ponto de comecar. Nossas relacoes politi- 
cas se tornarao mais proximas e mais abran- 
gentes a medida que o sistema de consultas 
bilaterais criado durante a visita do meu 
antecessor se torne plenamente operacio- 
nal. Nossas relacoes cientificas e tecnologi- 
cas se tornarao mais fortes e diversificadas, 
a altura do nosso potencial nesse setor, com 
a assinatura do Acordo de Cooperacao 
Cientifica e Tecnologica. A criacao de uma 
Comissao Mista e o estabelecimento ime- 
diato de uma Subcomissao, proporcionara 
um foro para o debate de todas as questoes 
bilaterais de carater economico, inclusive a 
necessidade de expandir o comercio de for- 
ma tao equilibrada quanto possivel. Tenho 
a certeza de que a nossa cooperacao em ma- 
teria de ciencia e tecnologia justificara, a 
curto prazo, a criacao d e  uma subcomissao 
mista para o tratamento sistematico de nos- 
sos vinculos nessas areas. Finalmente, nos- 
sas relacoes culturais serao intensificadas, 
no marco do Acordo de 1968, a fim de fa- 
cilitar o entendimento mutuo entre os po- 
vos da lndia e do Brasil. 

Senhor Ministro, 

Nossos dois paises sao geograficamente dis- 
tantes: demonstremos que as distancias f i -  
sicas podem ser superadas. Pertencemos a 
matrizes culturais diferentes: demonstre- 
mos que as diferencas sao mais enriquece- 
doras que as semelhancas. Nossas econo- 
mias nao sao suficientemente complemen- 
tares: exploremos as complementariedades 
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existentes, e tentemos aumentar nossa in- Convido todos os presentes a brindar a sau- 
terdependencia num amplo espectro de de de Sua Excelencia Presidente Giani Zail 

Singh e Sua Excelencia o Primeiro Ministro dreas, nao necessariamente limitadas a do 
Rajiv Gandhi, a prosperidade crescente do 

~0m6rcio de produtos. Forjemos, conjun- povo indiano, a amizade eterna entre o Bra- 
tamente, uma nova' parceria para a Paz e sil e a IRdia e a felicidade de Vossa Exce- 
para o desenvolvimento. lencia. 

a chegada de olavo setubal 
nova ddhi 

Declaracao do Chanceler Olavo Setubal, em 
22 de julho de 1985, logo apos sua chegada a 

Nova Delhi. 

Minha visita a Nova Delhi e uma prova da 
importancia que o Brasil atribui a India, 
por seu papel no contexto asiatico e no 
cenario internacional - respondeu o Chan- 
celer Olavo Setubal ao ser indagado pela 
imprensa, em entrevista coletiva concedida 
no aeroporto, minutos apos seu desembar- 
que na capital indiana. Os jornalistas ha- 
viam perguntado sobre o motivos que leva- 
ram o Brasil a enviar seu Chanceler a India 
pela segunda vez em dezesseis anos. 

O Ministro Olavo Setubal salientou que um 
dos principais objetivos de sua visita era a 
assinatura do acordo Brasil-India de Coope- 
racao Cientifica e Tecnologica que abrira 
novas perspectivas para as relacoes entre 
os dois paises. 

O Chanceler indicou que a macica presen- 

ca de paises do grupo dos 77 na Reuniao 
Ministerial de Nova D e l h i ,  a ser iniciada na 
proxima quinta-feira, dia 25, no ambito do 
Sistema Geral de Preferencias Comerciais 
(SGPC) demonstra igualmente o prestigio 
da India no cenario mundial e a importan- 
cia dos temas a serem tratados em sua ca- 
pital. Cerca de 70 (setenta) paises confir- 
maram seu comparecimento. 

Setubal foi recebido no aeroporto pelo Mi- 
nistro Indiano das Relacoes Exteriores, 
Khurshid Alam Khan, oelo Secretario Geral 
da Chancelaria para assuntos do Ocidente, 
A. P. Venkateswaran, e pelo Chefe do De- 
partamento da America Latina, Embaixa- 
dor Girish Dhune, assim como pelo embai- 
xador brasileiro em Nova Delhi, Jorge 
D'Escragnolle Taunay . 
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reuniao ministerial do grupo dos 77 sobre 
o sistema geral de preferencias comerciais, 

em nova delhi 

Discurso do Ministro de Estado dsr Rda@rr Exteriores, 
Olavo Setubal, em Nova Wlhi, em 25 de julho de 1985, 

por ocasillo do abertura dos trabalhos da Reuni& 
Ministerial do Grupo dos 77 sobre o Sistema Geral de 

Prefedncias Comerciais. 

Senhor Presidente, 

Em nome do Brasil, gostaria de agradecer 
ao Governo da India pela iniciativa de con- 
vocar esta Reuniao Ministerial. Estamos 
convencidos de que este encontro nao so- 
mente oferecera um importante impulso ao 
Sistema Geral de Preferencias Comerciais, 
mas proporcionara, tambem, uma oportu- 
nidade favoravel para uma troca de pontos- 
de-vista sobre a situacao corrente da eco- 
nomia internacional. 

Senhor Presidente, 

Como ja mostrou claramente para nossos 
paises, enfrenta hoje o mundo sua crise 
economica mais grave desde a Grande De- 
pressao. De seus efeitos negativos nao esca- 
pam quaisquer de nossas economias nacio- 
nais. 

Nao ha como negar, porem, que a crise 
economica afeta principalmente os paises 
em desenvolvimento. Muitos de nossos pai- 
ses lutam contra problemas graves, tais 
como o endividamento, a recessao econo- 
mica e um desastroso crescimento da po- 
breza. 

Tais dificuldades nao serao superadas com 
facilidade. Para que solucoes concretas e 
afetivas possam ser alcancadas, ao nivel da 
interdependencia Norte-Sul, sao exigidas 
iniciativas conjuntas. 

E ainda muito modesta a recuperacao dos 
paises desenvolvidos para que dela se bene- 
ficiem os paises em desenvolvimento mais 
significativamente. Persistem muitos fatores 
que tem reduzido o impacto dessa incipien- 
te recuperacao. As taxas de juros permane- 
cem elevadas e volateis. Os precos das ma- 
terias primas situam-se a niveis inferiores 
aos dos pisos ja extremamente baixos verifi- 
cados em 1982. Acentuou-se o protecionis- 
mo. Os Estados Unidos e a Comunidade 
Economica Europeia tem elevado -barreiras 
comerciais crescentes as exportacoes dos 
pa ises em desenvolvimento. 

Para os paises em desenvolvimento, em par- 
ticular, as restricoes comerciais significam 
um problema de enormes dimensoes. Tem 
nossos pa i'ses de expandi r as exportacoes, 
como Torma de poderem pagar suas dividas 
externas, alem do que a expansao do co- 
mercio internacional representa um impor- 
tante estimulo para a retomada do cresci- 
mento dos paises em desenvolvimento. Um 
efetivo dialogo Norte-Sul poderia ajudar a 
enfrenrar alguns desses desafios. 

Infelizmente, testemunnamos a progressiva 
deterioracao desse dialogo Nos ultimos 
anos, os paises em desenvolvimento vem 
acumulando frustracoes a esse respeito. O 
encontro de Chefes de Estado, em Cancun, 
e a Sexta Conferencia da UNCTAD reafir- 
maram a rigidez do sistema economico 
internacional e a ausencia da vontade 
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pol itica dos. paises desenvolvidos. A con- 
sequencia e que deles nao partiram quais- 
quer contribuicoes que possibilitassem 
solucoes efetivas. 

A despeito da boa vontade e do espirito de 
compromisso dos paises em desenvolvimen- 
to, as negociacoes Norte-Sul chegaram a um 
beco sem saida. 

Esse fracasso impoe responsabilidades pesa- 
das e amplia a importancia que aqui tera 
nosso trabalho. A cooperacao economica 
entre paises em desenvolvimento estava 
destinada a representar um instrumento 
importante para a reducao dos efeitos de- 
vastadores que a   ri se economica reproduz 
sobre nossas- economias. O Programa de 
Acao de Caracas estabeleceu varios projetos 
de cooperacao em diferentes areas. Entre 
eles, o Sistema Geral de Preferencias Co- 
merciais (SGPC) aparenta ser o mais 
promissor. 

No plano de Acao de Arusha foi reconheci- 
do a importancia do SGPC para a expansao 
do comercio entre paises em desenvolvi- 
mento. Na UNCTAD a Resolucao 127 (V) ,  
aprovada por unanimidade, determinou a 
Secretaria Geral daquela organizacao medi- 
das de colaboracao com os paises em de- 
senvolvimento para a criacao do SGPC. 
Posteriormente a VI UNCTAD aprovou em 
Belgrado, a Resolucao 139 (VI) que, apos 
fazer referencias a Arusha e ao Programa de 
Acao de Caracas, estabeleceu o SGPC co- 
mo area prioritaria dentre as atividades do 
ECDC. 

No ano passado, em Genebra, nossos paises 
puderam continuar os trabalhos no sentido 
da constituicao do Sistema, durante o pe- 
riodo de quatro semanas, como previsto pe- 
la Resolucao 274 (XXVII) do Grupo de 
Comercio e Desenvolvimento. 

Utilizamos todo o tempo a nossa disposi- 
cao, resultando um documento sobre Meca- 
nismos de Negociacao. Contudo, muito resta 
ainda a ser feito. 

Para o sucesso do Sistema, faz-se necessario 
que esta reuniao ministerial possa contribu- 
ir para finalizar a elaboracao das regras ba- 
sicas para o Sistema Geral das Preferencias 
Comerciais, assim como para fixar um 
cronograma para sua implementacao. O es- 
tagio declaratorio encerrou-se o que agora 
se fez necessario e acao. O SGPC nao e um 
exercicio abstrato de retorica, ele envolve 
negociacoes comerciais concretas. Temos, 
assim, de trabalhar muito e com objetivida- 
de. Muitas tarefas nos confrontarao no fu- 
turo imediato. 

Primeiro, devemos adotar as Regras Basicas 
de negociacao tao rapidamente quanto pos- 
sivel. Segundo, devemos estabelecer um 
cronograma para as negociacoes. Terceiro, 
o Comite de Negociacao, formalizado pela 
Declaracao Ministerial de 1982, deveria 
concluir tao logo quanto possivel o traba- 
lho preparatorio para a implementacao do 
SGPC. 

Senhor Presidente, 

Deve situar-se em nossas consideracoes a 
possibilidade de convocarmos uma outra 
reuniao ministerial, para o acompanhamen- 
to do trabalho do Comite de Negociacoes. 
Esse encontro dever-se-ia realizar antes do 
comeco das negociacoes efetivas, marcadas 
para maio de 1986, com vistas a avaliar o 
progresso alcancado e para iniciar as nego- 
ciacoes. Tenho a honra de anunciar o dese- 
jo de meu Governo de convidar os paises 
participantes para realizar essa reuniao no 
Brasil. 

O Comite de Negociacoes tera a oportuni- 
dadede continuarseu trabalho deabordagem 
dos varios temas, incluindo a reducao tari- 
faria, o abrandamento de barreiras nao-ta- 
rifarias e para-tarifarias e a promocao de 
negociacoes setoriais. Nao podemos, contu- 
do, perder a oportunidade de dar, aqui e 
agora, um impulso politico decisivo para 
o trabalho que se realizara em Genebra. 

A delegacao brasileira e de opiniao que, 
no contexto do trabalho preparatorio a 
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ser iniciado pelo Comite de Negociacoes, 
um corte tarifario linear deveria ser adota- 
do como abordagem basica de negociacao. 

Senhor Presidente, 

Nao ha duvidas que temos a frente um di- 
f icil desafio. Estou, contudo, confiante 
de que teremos condicoes de supera-lo. 
Facamos agora nosso comprometimento 

politico de implementacao do SGPC no 
mais curto periodo de tempo. 

Estou certo de que encontraremos a cora- 
gem e a sabedoria para adotar, aqui, as 
linhas mestras necessarias para nosso futu- 
ro trabalho e que serao, certamente, tra- 
duzidas em medidas operacionais em fu- 
turo proximo. 

Obrigado. 
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ministra da cooperaclio 
economica da rfa amplia 

entendimentos com o brasil 
Discurso do Ministro de Estado, interino, das Relact3es 
Exteriores, Paulo Tarso Flecha de Lima, no Paldcio do 
Itamaraty, em Brasilia, em 24 de julho de 1985, 
por ocasi& de almoco oferecido ao Ministro da 
Cooperacao Econbmica da Republica Federal da 
Alemanha, Jurgen Warnke. 

Senhor Ministro, 

E com grande satisfacao que, em nome 
do Governo brasileiro, apresento a Vossa 
Excelencia e a sua ilustre comitiva os vo- 
tos de boas vindas. A presenca de Vossa Ex- 
celencia entre nos contitui excelente opor- 
tunidade para que nossos Governos estrei- 
tem contatos e passem em revista as possi- 
bilidades de incrementar e aperfeicoar os 
mecanismos de cooperacao ja existentes 
entre nossos Governos e para buscar novas 
formulas que possam resultar em beneficio 
mutuo. 

Nossos estadistas, atentos as afinidades e 
possibilidades de cooperacao bilateral, 
tem sabido aprofundar o relacionamento 
teuto-brasileiro atraves do intercambio de 
visitas do mais alto nivel. Em fevereiro de 
1978, o Presidente Ernesto Geisel, com sua 
ida a RFA, inaugurou essa nova fase de 
contatos bilaterais. Em 1979, veio ao Bra- 
sil o Chanceler Helmut Schmidt e em 1981 
o Presidente Joao Figueiredo visitou a 

RFA. Em 1982, cabe recordar a ilustre vi- 
sita do Presidente Karl Carstens a nosso 
pais. Mais recentemente, esteve no Brasil, 
encabecando a Delegacao especial oeste- 
-alema as cerimonias de posse presidencial, 
o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Re- 
lacoes Exteriores Hans-Dietrich Genscher. 

Ao servir de veiculo e incentivo ao crescen- 
te interesse que une nossos povos, contam 
os nossos Governos com instrumentos de 
dialogo que ja vem acumulando proficuas 
experiencias: 

Em outubro vindouro devera reunir-se, pe- 
lo 120 ano consecutivo, a Comissao Mista 
Teu to-Brasileira de Cooperacao Economi- 
ca, forum onde sao tracadas as diretrizes 
do nosso intercambio economico e dirimi- 
das, de forma franca e sempre construtiva, 
questoes atinentes ao comercio bilatera I. 

Nesse campo o Brasil e a Republica Federal 
da Alemanha nao poupam esforcos para 
manter elevado o niYel das trocas, tirando 
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o melhor partido das potencialidades aos 
respectivos mercados e procurando, de for- 
ma prioritaria, corrigir distorcoes eventual- 
mente surgidas no processo. Nesse sentido, 
faz-se mister que tais esforcos continuem 
sendo realizados dentro do espirito de 
repudio, tantas vezes enunciados por am- 
bas as partes, as praticas protecionistas con- 
trarias aos interesses comuns. 

Paralelamente, a proposito do permanente 
aprimoramento do mecanismo de trocas, 
assinale-se que muito contribuira para a 
maior descentralizacao de nossa pauta de 
exportacoes, o recente contrato firmado 
entre a EMB RAER e a Sociedade Alema de 
Trafego Aereo (DLT) - pelo qual a firma 
brasileira fornecera a empresa alema cinco 
avioes "Brasil ia", destinados ao transporte 
interno de passageiros. 

No ambito da cooperacao tecnica, nosso 
programa tem permitido a implementacao 
de cerca de cinquenta projetos de desenvol- 
vimento agricola, de pesquisa mineral e de 
recursos h idricos, de desenvolvimento ur- 
bano e industrial. A cooperacao com a 
RFA representa, em volume de recursos, a 
maior que o Brasil aufere no ambito bila. 
teral. Atualmente, mais de cem peritos ale- 
maes encontram-se no Brasil, prestando as 
sessoria nos mais variados setores. 

Em todos eles, caberia ressaltar a impor- 
tancia da componente "transferencia de 
tecnologia", que vem permitindo aumen- 
tar o efeito multiplicador de cada projeto 
e fortalecer as instituicoes nacionais de 
contrapartida. E com satisfacao que regis- 
tro nao haver problemas de substancia na 
cooperacao tecnica entre os dois paises, 
apesar das crescentes dificuldades que as 
instituicoes brasileiras vem enfrentando, em 

funcao do prolongado periodo de recessao 
economica que vive o Brasil. 

Gostaria de reiterar aqui o especial interesse 
do Governo brasileiro em que a cooperacao 
financeira, suspensa em 1982, venha a ser 
retomada no mais breve prazo possivel, o 
que seria alias perfeitamente coerente com 
o espirito que norteia nosso relacionamen- 
to global. Considero que o reatamento do 
trabalho bilateral conjunto nesse setor con- 
tribuira de forma significativa para colocar 
as relacoes teuto-brasileiras numa perspect i- 
va ainda mais dinamica e adequada. 

Senhor Ministro, 

A R FA, interlocutor reconhecidamente pri- 
vilegiado dos paises ocidentais de economia 
avancada, desperta a expectativa, junto aos 
paises em desenvolvimento, de que atuara 
em favor de um relacionamento mais equi- 
librado entre o Norte e o Sul. Entre as inu- 
meras responsabilidades da Pasta que Vossa 
Excelencia chefia, estou certo ser da maior 
importancia a que esta afeta a atuacao da 
RFA na ajuda aos paises em desenvolvi- 
mento. 

Senhor Ministro, 

Feitas essas observacoes, resta-me apenas 
desejar que a visita de Vossa Excelencia ao 
Brasil se constitua em mais um vinculo na 
cooperacao fraterna e tradicional que existe 
entre o Brasil e a Republica Federal da 
Alemanha. 

Em nome do Governo brasileiro e no meu 
proprio, proponho que ergamos as nossas 
tacas, fazendo um brinde a Amizade entre 
os nossos dois pai'ses e a felicidade pessoal 
de Vossa Excelencia. 
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declaracao de lima reafirma 
importancia do fortalecimento 

do sistema democratico 

Declaracao divulgada, em Lima, em 29 de julho de 1985, 
pelos Chefes de Estado e Representantes Especiais 
reunidos com o Presidente do Peru, Alan Garcia. 

Reafirman Ia importancia de1 fortalecimien- 
to  y profundizacion de1 sistema democra- 
tico para Ia vigencia de1 estado de derecho, 
el respeto de 10s derechos humanos - Pol i- 
ticos, Economicos y Sociales - particular- 
mente ante Ias actuales dificultades y desa- 
fios que exigen esfuerzos especiales para 
hacer viable Ia plena realizacion de Ias na- 
ciones latinoamericanas em Ia paz, el dere, 
cho, el respeto a Ia soberania de 10s estados, 
Ia no intervencion em 10s asuntos internos, 
el robustecimiento de 10s processos de inte- 
gracion y el estabelecimiento de un orden 
internacional mas justo y equitativo. 

Proclaman su conviccion de que Ia solidari- 
dad latinoamericana convertirah a Ia region 
en un interlocutor de mayor significacion 
internacional y contribuirah a crear, con el 
impulso de todos sus miembros, el destino 
historico de Ia gran Patria Latinoamericana. 

Expresan, en ese sentido, Ia decision de sus 
gobiernos de intensificar consultas pol iticas 
atraves de procedimientos flexibles y opor- 
tunos, a fin de coordinar posiciones en 
asuntos de interes comun ante terceros pai- 

ses; grupos de paises y en organismos inter- 
nacionales, a cuyo efecto encomiendan a 
sus respectivos ministros de relaciones ex- 
teriores que den 10s pasos necesarios. 

Reafirman el imperativo historico de Ia 
integracion latinoamericana y comprome- 
ten su decidido apoyo a Ia dinamizacion de 
10s procesos de in tegracion y cooperacion 
regionales y sub-regionales, a finade reacti- 
var 10s intercambios dentro de Ia region, 
promover el desarrollo y alcanzar niveles de 
sugeridad ecooomica colectiva que coadyu- 
ven a Ia estabilidad politica y al bienestar 
integral de nuestros pueblos. En este sen- 
tido reafirman, asimismo, su decidido 
apoyo al sistema economico latinoameri- 
cano (sela) en circunstancias em que celebra 
su X aniversario como foro de concertacion 
y cooperacion genuinamente latinoameri- 
cano. 

Condenan Ia creciente carrera armamentista 
convencional y nuclear porque representa 
una amenaza para Ia paz y Ia seguridad in- 
ternacionales y un obstaculo adicional para 
el desarrollo. 
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Consideran positiva y conveniente Ia reduc- 
cion equilibrada de gastos militares y Ia 
asignacion de mayores recursos para el de- 
sarrollo socioeconomico de sus paises y 
acuerdan promover Ia adopcion de medidas 
adicionales de fomento de Ia confianza en 
Ia region y particularmente entre paises 
vecinos. 

Declaran una vez mas que Ia crisis en Ame- 
rica Central debe ser resuelta por medios 
pacificos y negociados, con exclusion de Ia 
amenaza y el uso de Ia fuerza, de 10s actos 
de intervencion en 10s asuntos internos de 
otros estados y de medidas coercitivas, y 
que atiendan a Ias causas historicas, politi- 
cas, economicas y sociales que Ia han pro- 
ducido. Subrayan enfaticamente su mas 
resuel to apoyo al grupo de Contadora y des- 
tacan en particular Ia importancia de poner 
en practica Ias acciones concertadas en Ia 
reunion celebrada en Panama 10s dias 21 y 
22 de julio para una solucion integral y per- 
manente que consulte 10s ideales de paz, 
democracia y desarrollo de Ias naciones de 
istmo, mediante Ia conclusion de1 acta de 
Contadora, Ia celebracih de entendimien- 
tos politicos satisfactorios entre todas Ias 
partes interesadas y Ia reiniciacion de1 dia- 
logo de Manzanillo. 

Reiteran su respaldo a Ia soberania Argen- 
tina sobre Ias Islas Malvinas asi como su 
preocupacion por Ia continuacion de Ia pre- 
sencia alli de una potencia extra-regional y 
Ia instalacion de bases militares en ese terri- 
torio por sus implicaciones para Ia paz e Ia 
seguridad de America Latina, e instan a Ia 
pronta reanudacion de Ias negociaciones de 
acuerdo con Ias resoluciones de Ias Nacio- 
nes Unidas. 

Confirman Ia permanente adhesion de sus 
paises a 10s principios y proprositos de Ia 
Carta de San Francisco, subrayando que el 
quadragesimo aniversario de Ia creacion de 
Ias Naciones Unidas, en Ia que America La- 
tina participo en forma tan activa y desta- 
cada, debe ser oportunidad propicia para 
que todos 10s estados demuestren con 
acciones concretas Ia preeminencia que 

asignan al sistema de Naciones Unidas en el 
processo de entendirnknto internacional. 
Este processo debe ser for~alecido en cir- 
cunstancias en que se ciernen amenazas 
cada vez mas graves para Ia paz y se com- 
prueban reiterados incumplimientos de 10s 
acuerdos ya alcanzados en el ambito de Ia 
cooperacion internacional para el desar- 
rollo. 

Expresan su respaldo al proceso de restruc- 
turacion global de Sistema Interamericano 
que se examinara en Ia Asamblea General 
Extraordinaria de Cartagena, a celebrarse en 
diciembre proximo, para que, destacando el 
valor permanente de 10s principios y nor- 
mas fundamentales consagrados en Ia Carta 
de Ia OEA, responda mejor a 10s intereses 
de 10s Paises Latinoamericanos. 

Senalan ius graves riesgos que' entrana el 
trafico de estupefacientes para Ia salud de 
10s pueblos y Ia estabilidad de Ias socieda- 
des y enfatizan que es indispensable una de- 
cidida cooperacion internacional para 
combatirlo 

Subrayan que 10s paises de America Latina, 
aun cuando no son causantes de Ia crisis 
economica internacional, soportan, sin em- 
bargo, el mayor peso de Ia misma al sufrir 
un continuo deterioro de sus terminos de 
intercambio, 10s graves efectos de Ias cres- 
cientes medidas proteccionistas de 10s pai- 
ses industrializados y una insostenible carga 
de1 servicio de Ia deuda externa, que afec- 
tan severamente a vastos sectores sociales y 
conprometen 13 estabil idad de Ia democra- 
cia en Ia region. 

Consideran indispensable que 10s acreedo- 
res de America Latina, en aplicacion de1 
principio de Ia corresponsabilidad, adopten 
criterios flexibles y realistas para el trata- 
miento de1 problema de Ia deuda externa 
conforme a 10s planteamientos contenidos 
en el consenso de Cartagena y, an particu- 
lar, Ia vinculacion de1 pago de1 servicio de Ia 
deuda con el incremento de 10s ingresos de 
exportaciones, para no obstaculizar Ia reac- 
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tivacion de1 proceso de d-rrollo de Ia r e  
g i h .  

Urgen a 10s paises industrializados a que se 
abstengan de imponer nuevas medidas pro- 
teccionistas, que contrarian Ias normas que 
rigen el comercio internacional, y procedan 
al inrnediato desmantelamiento de Ias exis- 
tentes. 

Consideran indispensable Ia reforma de1 
sistema monetario y financeiro internacio- 
nal, con el fin de promover una efectiva 
cooperacion mediante el incremento de 
recursos financeiros para el desarrollo, Ia 
estabilidad de 10s tipos de cambio y Ia sime- 

tria en el proceso de ajuste internacional de 
balanza de pagos. 

La idea de1 Presidente Alan Garcia de que 
se convoque en Panama una reunion de 
Jefes de Estado Latinoamericanos para tra- 
tar 10s grandes temas de Ias relaciones inter- 
nacionales que interesan a Ia region en su 
conjunto, fue recibida con intereses. 

Los jefes de estado y 10s representantes es- 
pecialies agradecen al gobierno .y al pueblo 
de1 Peru Ia fraterna hospitalidad y multiple: 
nuestras de afecto recibidas durante su es- 
tadia en este hermano pais. 

Lima, 29 de julio de 1985." 
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a reuniao informal dos 

membros 
chanceleres dos paises 

do consenso de 
cartagena 

Comunicado de imprensa, divulgado, em Lima, em 29 de 
julho de 1985, ao final da reuniao informal dos 
Chanceleres dos palses membros do Consenso de 
Cartagena. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y 
Jefes de Delegaciones especiales de 10s 
paises miembros de1 consenso de Cartagena 
mantuvieran una reunion informal en oca- 
sion de su presencia en Ia ciudad de Lima 
para asistir a 10s actos de transmision de1 
mando presidencial, en torno a Ias tareas 
cumpl idas y a 10s trabajos futuros de1 con- 
senso. AI dar Ia bienvenida al Sefior Can- 
ciller de1 Peru, expresaron su reconocimien- 
to al apoyo otorgado al consenso de Carta- 
gena por el Seiior Presidente de1 Peru, Dr. 
Alan Garcia, atraves de su planteamiento 
en relacion a Ia deuda externa Peruana. 

En el curso de Ias deliberaciones, se expreso 
Ia gran preocupacion de todos 10s partici- 
pantes por el agravamiento de ciertos he- 
chos en el Plano de Ia Economia Mundial, 
que crean serios obstaculos a 10s programas 
de ajuste en el curso agravando en forma es- 
pecial sus ya elevados costos economicas,' 
sociales y politicos internos. En particular, 
se destacaraon Ias dramaticas y persistentes 
caidas en 10s precios y terminos de1 inter- 
cambio de Ia region de 10s ultimos meses, el 

incremento de Ias politicas proteccionistas 
de 10s paises industriales y el reducido in- 
greso de capitales frescos que mantienen en 
alto flujo de recursos desde America Latina 
hacia 10s centros financieros de1 mundo, 
con sus consiguientes repercusio nes rece- 
sivas sobre Ia economia de Ia region. 

Evaluaraon 10s resultados de Ias acciones 
cumplidas por el consenso en su dialogo 
con 10s paises industriales y 10s comites in- 
terino y de desarrollo de1 Fondo Monetario 
y de1 Banco Mundoal. 

Destacaron su satisfacion por Ia disposicion 
al dialogo constructivo iniciado con Ia co- 
munidad economica europea, asi como 
tambien por el claro reconocimiento a Ias 
preocupaciones y puntos de vista de1 con- 
senso de Cartagena expresasas por gobier- 
nantes tales como el se. Presidente de Fran- 
cia, Francois Mitterrand y otras destacadas 
personalidades internacionales, como el Dr. 
Henry Kissinger. 

Solicitaron a Ia Secretaria Pro-Tempore: 
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a) acordar con Ia comunidad economica eu- 
ropea un procedimiento para continuar 
y profundizar el dialogo ya iniciado. 

b) convocar durante el mes de agosto prox i- 
mo una reunion a nivel tecnico de 10s 
paises de1 consenso a efectos de preparar 
proouestas tecn icas concretas para ser 
aprobadds por 10s niveles politicos des 
consenso y preparar Ias bases tecnicas de1 
dialogo con Ia comunidad. 

En funcion de lo anterior, convocar a 10s 
ministros de relaciones exteriores y de 
economia y finanzas en Ias fechas que 
acordara Ia secretaria pro-tempore en 

consu I ta con Ias respectivas cancil lerias 
de 10s paises miembros. 

d) Continuar, en base a Ia informacion dis- 
poni ble, con 10s anal isis de Ias tendencias 
recientes en Ia economia mundial y sus 
efectos sobre Ia economia regional. 

Los participantes acordaron ademas instruir 
a sus respectivas representaciones diploma- 
ticas ante Naciones Unidas en Nueva Yark 
y Ginebra, para que realicen consultas entre 
ellas para conciliar Ias iniciativas en curso 
en Ia organizacion con 10s objetivos y pro- 
puestas de1 consenso. 

Lima, 29 de julio de 1985. 

chanceleres, em lima, analisam a situacao 
na arnerica central 

Comunicado divulgado, em Lima, em 29 de julho de 
1985, ao final da reuni80 de Chanceleres para analisar a 

siturc(o da A d r k i  Clntrsl. 

Os Governos da Argentina, Brasil, Peru e ali expressado. Os Chanceleres desses paises 
Uruguai receberam o texto do Comunicado colocaramse a disposicao do Grupo de 
emitido ao final da Reuniao dos dias 21 e Contadora para consultas sobre questoes 
22 de julho passado na ilha de Contadora, em que possam prestar colaboracao. 
no Panama, concordando com o que esta 
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XIII sessao da comissao nacional 
para assuntos antarticos 

Discurso do Ministro de Estado das Relwoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio do Itamaraty, em Brarflia, 
em 2 de agosto de 1985, por ocariso da abertura da 
XII I da Comissao Nacional para Assuntos 
Antarticos (CONANTAR). 

Senhores Representantes, 

Senhor Secretario da Comissao 
Intermi nisterial para os Recursos do Mar, 

Dou-lhes as boas-vindas a XI I I Sessao da 
Comissao Nacional para Assuntos Antarti- 
cos. E com prazer que recebo, tambem, os 
novos membros da Comissao que partici- 
pam, pela primeira vez, de nossos trabalhos. 

Em 16 de maio de 1975, quando o Brasil 
depositou o instrumento de adesao ao Tra- 
tado da Antartida, teve inicio a primeira 
fase de envolvimento efetivo do pais com o 
continente austral. Nos anos que se segui- 
ram, praticamente todos os orgaos aqui re- 
presentados participaram do de1 ineamento 
dos contornos de uma Politica Nacional 
para Assuntos Antarticos. Foram, assim, 
vencidos os primeiros estagios de organiza- 
cao de nossas atividades antarticas. Desde o 
inicio, tivemos como meta principal a plena 
integracao do pais no sistema juridico e po- 
I itico que cobre o sexto continente. 

Em 12 de janeiro de 1982, pelos Decretos 
86.829 e 86.830, respectivamente, foi cria- 

da a CONANTAR e delegou-se a Comissao 
Interministerial para os Recursos do Mar 
competencia para elaborar um Programa 
Antartico Brasileiro. Essas decisoes inaugu- 
raram nova fase de acoes internas, em que 
passamos da preparacao e identificacao de 
objetivos e meios, para a execucao. A 
CONANTAR cumpriu papel essencial nessa 
transicao, ao formular e orientar as acoes 
que integram a Politica Nacional para As- 
suntos An tarticos. Concomi tantemente a 
organizacao interna de nossas atividades, 
encetou-se, nessa fase, a integracao gradual 
do pais ao sistema antartico, formado pelo 
Tratado da Antartida e instrumentos corre- 
latos. 

Atraves do acompanhamento continuo do 
Programa Antartico Brasileiro, assegurado 
pela participacao do Senhor Secretario da 
CIRM nas sessoes desta Comissao, foi pos- 
sivel orientar nossa atuacao internacional 
da maneira mais condizente com os inte- 
resses nacionais. O papel da CONANTAR 
situa-se, assim, num quadro de continuida- 
de que levara a consolidacao da presenca 
brasileira na Antartida. 
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Em 1982, quando a CONANTAR iniciou 
seus trabalhos, ja nao era nova a preocupa- 
cao brasileira em participar da exploracao 
do continente antartico. Tinhamos, entao, 
consciencia dos interesses diretos e su bstan- 
ciais que nos ligam a regiao. Nao se justifi- 
cava que o pais permanecesse alheio ao po- 
tencial economico ainda largamente inex- 
plorado ou a influencia direta e relevante 
de fenomenos ali originados sobre nosso 
territorio, com resultados economicos con- 
sideraveis. A Antartida situa-se como um 
desafio permanente e uma fonte de avanco 
cientifico e tecnologico. Acresce a essas 
motivacoes a significacao do continente 
austral para a nossa seguranca, evidenciada 
pela proximidade geografica. 

Como pais em vias de desenvolvimento, o 
Brasil e obrigado a dispender esforcos para 
prover as necessidades basicas de sua popu- 
lacao, ainda insuficientemente atentidas. 
Por outro lado, o pais se ve forcado a fazer 
vultosos investimentos para participar de 
tecnologias avancadas essenciais ao desen- 
volvimento. O Brasil tem procurado, assim, 
participar de todos os programas interna- 
cionais que envolvam avancos tecnologicos 
Ora, a area de aplicacao do Tratado da An. 
tartida cobre aproximadamente um decimo 
da superficie do planeta. Essa area e admi- 
nistrada por restrito grupo de paises, que 
apresentam qualificacao cientifica e tecnica 
para a consecucao dos principios e objeti- 
vos daquele instrumento internacional. Es- 
tando habilitado a dele participar, o Brasil 
nao poderia permanecer a sua margem. 

A execucao das atividades antarticas brasi- 
leiras veio confirmar o acerto de nossa de- 
cisao. A cornu nidade cientifica brasileira 
mostrou-se apta a desenvolver um programa 
cientifico cuja qualidade vem sendo reco- 
nhecida em diversos circulos internacionais. 
Tres expedicoes cientificas ja se realizaram 
ao continente austral. Em fevereiro de 
1984, foi inaugurada a estacao antartica 
"Comandante Ferraz", na baia do Almiran- 
tado, ilha de King George. Constru ida com 
material e tecnologia totalmente nacionais, 
a estacao foi ampliada recentemente com 

vistas a ocupacao permanente no futuro 
proximo. 

Cabe uma palavra de louvor, aqui, ao traba- 
lho da Secretaria da CIRM, que se desin- 
cumbiu com extrema competencia a serie- 
dade das tarefas que lhe foram confiadas. 
Merece registro, tambem, o apoio pratica- 
mente unanime emprestado pela sociedade 
e por inumeros setores governamentais e 
privados, motivo pelo qual nao hesito em 
afirmar que o PROANTAR representa legi- 
tima aspiracao nacional instrumentada pelo 
Governo. 

As atividades desenvolvidas no ambito do 
PROANTAR credenciaram o pais a partici- 
par o ordenamento pol itico e juridico esta- 
belecido pelo Tratado da Antartida. Embo- 
ra nao tenhamos tomado parte na negocia- 
cao daquele ato internacional, reconhece- 
mos-lhe validade e utilidade, ao preservar 
toda a regiao ao sul do paralelo 600 Sul dos 
efeitos da guerra fria e da corrida armamen- 
tista. O Tratado situa-se, de fato, como um 
dos mais bem sucedidos instrumentos inter- 
nacionais nesse campo. Estabeleceu, ainda, 
um quadro de incentivo a pesquisa cientifi- 
ca e de intercambio de conhecimentos so- 
bre a regiao. Alem disso, nao se pode su bes- 
timar a sua importancia para a preservacao 
do fragil ecossistema antartico. 

Nossa adesao decorreu, tambem, do reco- 
nhecimento de que o Tratado possibilitou a 
convivencia pacifica, na Antartida, de pai- 
ses com posturas divergentes. Entre as 
atuais dezesseis Partes Consultivas, sete rei- 
vindicam soberania territorial sobre porcoes 
do continente. As demais nao sutentam rei- 
vindicacoes e nao reconhecem as existentes. 
O Tratado, em seu artigo IV, contorna esse 
problema sem, no entanto, deslinda-10. 

O Brasil nao reivindica soberania territorial 
no continente antartico. A plena participa- 
cao em atividades antarticas e nos benefi- 
cios delas advenientes nao pressupoe a re- 
clamacao ou o exercicio de soberania. Pelo 
contrario, interessa-nos a possibilidade de 
acesso as areas do continente que, por di- 
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versos motivos, nos parecam mais aaequa- 
das. Tal liberdade nos e facultada pelo Tra- 
tado. Reivindicar uma faixa de territorio e 
nela concentrar esforcos leva a renunciar a 
atuar no restante do espaco. Essa nossa po- 
sicao tem facultado um relacionamento fle- 
x ivel e proveitoso com todas as Partes Con- 
sultivas, inclusive com aquelas que reivindi- 
cam soberania territorial, em sua maioria 
movidas por sentimentos arraigados e moti- 
vacoes antigas. Lembre-se, ainda, que o Tra- 
tado veda a formu lacao de novas reivindica- 
coes. 

Em setembro de 1983, o Brasil foi alcado a 
condicao de Parte Consultiva do Tratado da 
Antartida. Essa decisao significou o reco- 
nhecimento internacional de nosso progra- 
ma antartico. A ascencao a condicao de co- 
-responsavel pela administracao da Antarti- 
da, ao lado de outras quinze nacoes, cons- 
titui evento de vasto alcance politico para o 
Brasil. Apos a adesao ao Tratado, foi esse o 
passo mais importante no processo de inte- 
gracao ao sistema antartico. 

Nossa insercao no sistema teve continuida- 
de com a filiacao ao Comite Cientifico so- 
bre Pesquisa Antartica (SCAR), organismo 
nao-governamental que exerce a funcao de 
ponto de encontro de representantes de 
programas antarticos nacionais e de orgao 
tecnico e cientifico consultivo das Reu- 
nioes Consultivas do Tratado. O ingresso no 
SCAR reveste-se de especial relevo por dois 
motivos. Em primeiro lugar, significa o re- 
conhecimento da seriedade e da solidez do 
PROANTAR, do ponto de vista exclusiva- 
mente cientifico e tecnico. Em segundo lu- 
gar, coloca o Brasil em plenas condicoes de 
desenvolver cooperacao com outros paises 
ativos na Antartida. 

Nossa integracao ao sistema antartico com- 
pletar-se-a com a adesao a Convencao sobre 
a Conservacao dos Recursos Vivos Mari- 
nhos Antarticos, assinada em Camberra, em 
1980, ora em exame no Congresso Nacio- 
nal. Trata-se de um acordo internacional in- 
dependente do Tratado da Antartida que 
visa a regular o aproveitamento dos vastos 

estoques de recursos pesqueiros das aguas 
ao sul da Convergencia Antartica. Estima-se 
que essa regiao apresenta potencial equiva- 
lente ao total da pesca hoje realizada no 
mu ndo. 

Encontra-se em debate, entre as Partes Con- 
sul tivas, a questao da exploracao e do apro- 
veitamento de recursos minerais antarticos. 
Se o Tratado chega a mencionar os recursos 
vivos, sob o prisma de conservacao, omite 
totalmente os recursos nao-vivos. Em 1959, 
nao se cogitava da exploracao economica 
desses recursos dentro de um horizonte 
temporal previsivel. Embora a perspectiva 
hoje, ainda seja remota, reconhece-se que a 
elaboracao de um regime para regular a ex- 
ploracao e o aproveitamento desses recur- 
sos, sob forma de um instrumento de vali- 
dade juridico de carater obrigatorio, sera 
indispensavel para a preservacao do arca- 
bouco politico e juridico que vem garan- 
tindo a utilizacao pacifica da Antartida. 
Adquire especial relevo, nesse contexto, a 
questao das reivindicacoes de soberania ter- 
ritorial, que tera de ser contornada pelo fu- 
turo regime. Muito embora a Antartida per- 
maneca como area de relativo entendimen- 
to entre as duas superpotencias, tambem e 
alheio a esse tema o confronto Leste-oeste, 
tendo em vista, sobretudo, a eventual des- 
coberta de minerais de valor estrategico. 

Pela primeira vez, o Brasil participa da ela- 
boracao de um instrumento que, tal como a 
Convencao sobre a Conservacao dos Recur- 
sos Vivos Marinhos Antarticos, ira criar 
normas juridicas objetivas aplicaveis a An- 
tartida. Nossa atuacao nessas negociacoes 
vem sendo norteada pelo imperativo de as- 
segurar a participacao, como pais em desen- 
volvimento, em futuras atividades mineiras 
e nos beneficios por elas gerados. 

O ingresso no grupo de paises ativos na An- 
tartida abriu novos campos de cooperacao 
bilateral com parceiros expressivos, entre os 
quais figuram nossos vizinhos Argentina e 
Chile, dos quais recebemos valiosa colabo- 
racao. Ao lado do transito que passamos a 
ter nos foros multilaterais ligados a Antarti- 
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da, as novas areas de relacionamento com 
outros paises constituem um acrescimo va- 
lioso para a politica externa brasileira, que 
tem beneficiado o pais. Ressalte-se, por 
exemplo, a absorcao de tecnologia e de co- 
nhecimento cientifico em campos de relevo 
para o desenvolvimento nacional. 

Com a plena integracao do Brasil ao sistema 
antartico e a consolidacao do PROANTAR, 
completa-se a segunda fase de nossos esfor- 
cos antarticos. Um balanco dos resultados 
permite afirmar que foram amplamente 
atingidos os objetivos a que nos propuse- 
mos. Isso nao significa, contudo, que a 
CONANTAR tenha finalizado seus traba- 
lhos. Abre-se, diante de nos, uma nova fase, 
marcada pela participacao ativa do pais em 
todos os foros e mecanismos que compoem 
o sistema antartico. O quadro com que nos 
deparamos nao e estatico. Passa o sistema 
antartico por uma lenta transformacao que 
tem de refletir-se, necessariamente sobre o 
planejamento de nossas atividades e sobre 
nossa postura internacional. O acompanha- 
mento da evolucao do sistema antartico e a 
formulacao de diretrizes para o consequen- 
te direcionamento do PROANTAR sao atri- 
buicoes precipuas da CONANTAR. 

Creio adequado aduzir alguns breves co- 
mentarios sobre duas grandes questoes que 
irao demandar nossa atencao no futuro. 

A primeira dessas questoes prende-se a pro- 
pria continuidade do Programa Antartico 
Brasileiro. Estipula o Tratado da Antartida 
que todo pais aderente podera tornar-se 
Parte Consultiva durante o tempo em que 
demonstrar interesse pela Antartida, pela 
promocao ali de substancial atividade de 
pesquisa cientifica. Como ja mencionei, o 
programa cientifico e que habilitou o Brasil 
a tornar-se Parte Consultiva e, por conse- 
guinte, a participar de todas as decisoes e 
tratativas que governam as atividades na 
area de aplicacao do Tratado. Acrescente-se 
que o retorno do investimento efetuado, 
em termos de avancos cientificos e tecnolo- 
gicos, bem como de nossa habilitacao a fu- 
tura exploracao economica, sera crescente a 

medida que, com o tempo se firmar a expe- 
riencia nacional e se ampliar a comunidade 
voltada para a pesquisa antartica. Recorde- 
-se, enfim, que o processo de maturacao e 
essencial para a producao de resultados 
cientificos substanciais e de alta qualidade. 
Incumbe a CONANTAR, portanto, em har- 
monia com a CI RM, envidar esforcos para 
garantir a continuidade e a gradativa expan- 
sao das atividades antarticas brasileiras. 

A segunda questao a que desejo referir-me 
diz respeito a gradual transformacao e a 
crescente complexidade do sistema antarti- 
co, ja aludidas. Um numero crescente de 
paises vem despertando para o sexto con- 
tinente. Inicialmente com doze signatarios, 
o Tratado da Antartida ostenta, hoje, trinta 
e tres Partes, das quais dezesseis participam 
das Reunioes Consultivas, conforme o arti- 
go IX. O Uruguai e a Republica Popular da 
China apresentamse como candidatos a 
essa categoria no futuro proximo. Observa- 
-se, tambem, a expansao do sistema, que vai 
aos poucos complementando e fortalecen- 
do o Tratado da Antartida. De suma impor- 
tancia nesse processo e a introducao dos in- 
teresses economicos. A Antartida ja nao e 
provincia exclusiva da pesquisa cientifica 
pura. Cada vez mais e vista como fonte de 
recursos renovaveis e nao?enovaveis. Esse 
interesse, contudo, nao esta deminculado 
da preocupacao em assegurar um aproveita- 
mento racional que previna a depredacao 
e recursos e proteja o fragil ecossistema an- 
tart ico. Co-responsavel pela administracao 
da Antartida, o Brasil nao pode ficar alheio 
a protecao do meio ambiente antartico de 
possiveis consequencias adversas da ativida- 
de humana. Como pais que tem interesse 
potencial em beneficiar-se da exploracao 
economica de recursos antarticos, o Brasil 
deve ficar atento e emprestar apoio a con- 
servacao e ao uso racional da regiao. 

Nossa postura com relacao a Antartida, seja 
no plano interno seja ria atuacao internacio- 
nal do pais, deve responder a essas mudan- 
cas. Ao mesmo tempo, devemos trazer ao 
processo de transformacao do sistema an- 
tartico ingredientes que derivam de nossa 
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identidade como pais em desenvolvimento antartico. E nesse processo que se situa a 
do hemisferio sul, com interesses diretos e responsabilidade da CONANTAR. Para o 
substanciais na Antartida. Se o pais deve exito de nossa empresa, e indispensavel o 
adaptar-se as novas exigencias de uma reali- concurso harmonico de todos os setores go- 
dade internacional em evolucao, o sistema vernamentais aqui representados. 
antartico deve tambem moldar-se aos inte- 
resses que nos regularizam dentro do grupo Muito obrigado * 

Na pagina 132, se@o Notlcir, uma informacao sobre a Comissao Nacional pare Assuntos Antarticos (CONANTAR). 
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brasil e paraguai assinam 
acordo para isencao da taxa de 

melhoramentos de portos 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio d o  Itamaraty, em Brasllia, 
em 9 de agosto de 1985, por ocasiao da cerimonia de 
assinatura do Acordo, por troca de Notas, com o 
Paraguai, para isencao da taxa de melhoramento de 
portos (TMP) para mercadorias destinadas ao Paraguai, 
ou procedentes desse Pals, em transito pelo territorio 
brasileiro. 

Excelent issimo Senhor 
Doutor Carlos Augusto Saldivar 
Ministro das Relacoes Exteriores da 
Republica do Paraguai 

O acordo que acabamos de assinar, em no- 
me dos Governos do Brasil e do Paraguai, 
diz respeito a tema da mais alta importan- 
cia no plano de nosso relacionamento bila- 
teral. 

Diante da situacao de mediterraneidade do 
Paraguai, a atitude do meu Governo tem 
sido tradicionalmente a de empenhar todos 
os esforcos, na medida de suas possibilida- 
des, para facilitar o acesso paraguaio as tos- 
tas atlanticas brasileiras. 

Assim, ja em 1941, firmaram nossos Gover- 
nos um convenio pelo qual se concedeu ao 
Paraguai um entreposto de deposito franco 
para as mercadorias por ele exportadas ou 
importadas atraves do porto de Santos. Em 

1956, novo entreposto de deposito franco 
foi concedido ao Paraguai, desta vez no 
porto de Paranagua. 

Tais medidas foram seguidas, na decada de 
60, por obra de engenharia de grande vulto, 
que vieram possibilitar a ligacao fisica, em 
excelentes condicoes, do territorio para- 
guaio com o litoral brasileiro. Desejo recor- 
dar obras como a Ponte da Amizade, entre 
as cidades de Foz do Iguacu e Presidente 
Stroessner, aberta ao trafego em 1965, e a 
rodovia que estabeleceu, em 1969, a pri- 
meira ligacao rodoviaria totalmente asfalta- 
da entre Assuncao e as principais cidades 
brasileiras. 

Temos procurado ativamente maximizar o 
aproveitamento da infra-estrutura viaria e 
portuaria existente no Brasil. Autoridades 
brasileiras e paraguaias tem-se reunido regu- 
larmente, com o intuito de coordenar-se e 
organizar o fluxo das exportacoes para- 
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guaias de cereais atraves do porto de Para- 
nagua. Esse procedimento resultou na 
maior fluidez do escoamento, eliminando 
ou atenuando os problemas cronicos antes 
existentes. Ainda com a intencao de facili- 
tar o escoamento das safras paraguaias, o 
Brasil tem facultado ao Paraguai o uso re- 
gular do porto de Rio Grande, bem como 
do trecho ferroviario Uruguaiana-Rio 
Grande. 

Nao poderia, ao falar sobre iniciativas de in- 
tegracao entre o Brasil e o Paraguai, deixar 
de mencionar o empreendimento binacio- 
na1 de Itaipu, cujos efeitos altamente positi- 
vos para o desenvolvimento dos dois paises 
se fazem sentir desde o inicio de sua cons- 
trucao; atualmente, Itaipu ja fornece a Par- 
celas expressivas de nossas populacoes a 
energia indispensavel para seu progresso e 
bem-estar. 

E, pois, nesse contexto de colaboracao que 

se insere o acordo formado. Por ele, se con- 
cede a isencao da Taxa de Melhoramento 
dos Portos as mercadorias destinadas ao Pa- 
raguai, ou procedentes do Paraguai, em 
transito pelos entrepostos de deposito fran- 
co concedidos nos portos de Santos e Para- 
nagua. As mercadorias beneficiadas com- 
preendem parte substancial das exportacoes 
paraguaia o que por si so evidencia o signi- 
ficado deste ato. 

Senhor Chanceler, 

Ao expressar minha certeza de que o Brasil 
e o Paraguai saberao dar cqntinuidade a 
esse relacionamento harmonioso que man- 
tem e que tantos beneficios tem proporcio- 
nado as duas nacoes, desejo agradecer a pre- 
senca de Vossa Excelencia e dos ilustres 
membros de sua comitiva nesta cerimonia. 

Muito obrigado* 

Na Pagina 107, WO Tr8tados, Acordos, Convaniaa, a texto de Acordo entre o Brasil e o Paraguai. 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



assinatura do acordo brasil- 
bolivia para isencao da taxa 
de melhoramento de portos 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio do Itameraty, em Brasilia, em 
19 de agosto de 1985, por ocasiao da assinatura do 
Acordo, por troca de Nota,  entre o Brasil e a Bollvia, 
relativo a isencao da taxa de melhoramento de portos 
para mercadorias destinadas a Bollvia, w procedentes 
daquele Pals, em transito pelo territorio brasileiro. 

Senhor Embaixador, 

O Acordo que acabamos de assinar, em 
nome dos Governos do Brasil e da Bolivia 
vem integrar-se ao solido patrimonio de 
amizade e cooperacao existente entre nos- 
sos dois paises. 

Como bem sabe Vossa Excelencia, o Brasil 
tem buscado, por todos os meios ao seu al- 
cance e na medida das suas possibilidades, 
contribuir para minorar os efeitos adversos 
da mediterraneidade sobre a economia bo- 
liviana. Gostaria de mencionar, nesse con- 
texto, os chamados Acordos de Robore, fir- 
mados na decada dos cinquenta, entre os 
quais se destacam os convenios para o esta- 
belecimento de entrepostos de deposito 
franco nos portos de Belem, Corumba, Por- 
to Velho e Santos, bem como o Convenio 
de Livre Transito e o Ajuste sobre a utiliza- 
cao da Zona Franca em Manaus. 

Senhor Embaixador, 

O Brasil e a Bolivia vem expressando nos 
foros multilaterais e em reunioes bilaterais 
a vontade de ampliar o dialogo entre as na- 
coes latino-americanas, em beneficio do 
crescimento e do bem-estar de nossos povos. 

Esse entendimento ja produziu resultados 
auspiciosos em varios campos. Cabe-nos, 
agora, com imaginacao, ampliar as virtuali- 
dades de um trabalho conjunto, de interes- 
se reciproco, baseado em iniciativas capazes 
de assegurar uma efetiva integracao fisica 
entre nossos paises. Essas acoes tenderao a 
situar as relacoes brasileiro-bolivianas em 
niveis compativeis com as substanciais 
coincidencias que nos aproximam e os es- 
treitos vinculos que nos unem. 

E pois, nesse quadro de colaboracao frater- 
na que se insere o acordo agora firmado. 
Por ele, se concede a isencao da Taxa de 
Melhoramento dos Portos as mercadorias 
destinadas a Bolivia, ou procedentes da Bo- 
I ivia, em transito por portos brasileiros. 
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Senhor Embaixador, viccao de que saberemos dar continuidade 
a um relacionamento harmonioso que tan- 

Estou persuadido de que a entrada em vigor tos beneficios tem proporcionado as duas 
do presente instrumento representa mais nacoes. 
uma etapa promissora que se inaugura na 
ampla e positiva colaboracao entre o Brasil Muit-o obrigado* 
e a €301 ivia. Reitero, finalmente, minha con- 
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comunicado dos ministros das 
relacoes exteriores do grupo 

de contadora 

Comunicado dos Ministros das Relacaes Exteriores da 
Colombia, MBxico, Panama e Venezuela, divulgado em 
Cartagena, em 25 de agosto de 1985, apos reuni50 
com os Chanceleres da Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Mexico, Panama y Venezuela se 
reunieron por invitacion de1 Presidente de 
Ia Republica de Colombia, doctor Belisario 
Betancur, en Cartagena de Indias 10s dias 
24 y 25 de agosto de 1985, con 10s Cancil- 
leres, de Argentina, Brasil, Peru y Uruguay, 
con el decidido proposito de considerar Ias 
modalidades de1 apoyo que 10s Gobiernos 
de estos paises prestaran a Ias gestiones que 
por Ia paz en Cen troamerica ha venido rea- 
lizando el Grupo de Contadora. Esta deci- 
sion obedece a su determinacion de refor- 
zar mediante acciones el respaldo que le 
han brindado hasta el presente. La creacion 
por estos paises de un mecanismo de apoyo 
a Contadora constituye, en este sentido, 
una nueva expresion de Ia voluntad politica 
y de Ia capacidad de concertacion lationo- 
americana para atender, con una perspecti- 
va propia, 10s problemas regionales. 

El encuentro confirmo Ia seria preocupa- 
cion que existe entre 10s palses latinoame- 
ricanos en torno a Ia crises centroamericana 
y Ia decision de fortalecer, con acciones 

concretas y con una firme unidad regional, 
el esfuerzo de negociacion diplomatica que 
ha promovido el Grupo de Contadora. En 
Centroamerica se debaten hoy cuestiones 
fundamentales que afectan su desarrollo 
democratico, libre e independiente. Este 
conflicto, de no encontrar una solucion pa- 
cifica y negociada, afectara la estabilidad 
politica y social de1 conjunto de Ia America 
Latina. 

Por ello, 10s Cancilleres subrayaron que no 
se trata de buscar soluciones transitorias ni 
dejar que pretextos incidentales desvien Ia 
atencion de 10s' problemas cruciales de Ia 
crisis centroamericana. Se trata de encon- 
trar soluciones de fondo y permanentes a 
10s conflictos centrales de Ia region. Mani- 
festaron que 10s esfuerzos y Ias acciones 
de pacif icacion deben real izarse con una vi- 
sion hacia el futuro y conforme a 10s obje- 
tivos de sol idaridad, independencia y justi- 
cia, que han sido aspiracion permanente de 
10s pueblos de America Latina. En Ia bus- 
queda de esas soluciones el tiempo es factor 
fundamental. 
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En este contexto, Argentina, Brasil, Peru y 
Uruguay, iniciaron en Cartagena su funcio- 
namiento como mecanismo de apoyo al 
Grupo de Contadora, que desempenara Ias 
seguientes tareas: 

- Intercambio sistematico de informacion, 
a fin de enriquecer Ia evaluacion de 10s 
problemas centroamericanos e identificar 
medidas que coadyuven a su solucion; 

- Consulta, con el proposito de facilitar Ia 
coordinacion de acciones diplomaticas 
que impulsen el processo de negociacion 
de Contadora; 

- Gestion diplomatica en apoyo al Grupo 
de Contadora: 

- Ante 10s Gobiernos centroamericanos; 

- Ante 10s Gobiernos de paises con vin- 
culos e intereses en Ia region; 

- Ante otros Gobiernos comprometidos 
con Ia solucion pacifica de1 conflicto 
regional; 

- Ante 10s organismos internacionales 
principalmente ante Ia ONU y Ia OEA. 

- Impulsar Ia pronta conclusion y suscrip- 
cion de1 Acta de Contadora para Ia paz y 
Ia cooperacion en Centroamerica, como 
instrumento juridico que consagra 10s 
compromisos politicos de entendimiento 
en Ia region. 

- Auspiciar el cumplimiento efectivo de 
esa Acta de Contadora. 

Los Cancil leres: 

a) Coincidieron en su apreciacion de que el 
creciente deterioro de Ia situacion regio- 
nal hace necesario suscribir 10s acuerdos 
contenidos en el Acta de Contadora para 
Ia Paz y Ia Cooperacion en Centroameri- 
ca. Asi mismo, juzgaron indispensable 
impulsar Ias demas acciones definidas 
por el Grupo de Contadora en su Reu- 
nion de1 21 y 22 de julio Ultimo con el 

proposito de evitar un conflicto generali- 
zado que afectaria gravemente a 10s Esta- 
dos de la region y tendria consecuencias 
para todo el hemisferio. 

b) Dejaron constancia de su convencimien- 
to de que Ia solucion a 10s problemas 
centroamericanos no puede alcanzarse 
pro medio de Ia fuerza sino atraves de1 
dialogo y Ia negociacion politica y diplo- 
matica, como lo ha preconizado perma- 
nentemente el Grupo de Contadora. No 
se trata de sustituir Ia voluntad de nin- 
gun pais sino, al contrario, ofrecer alter- 
nativas viables que proporcionen un mar- 
co de seguridad razonable y permitan 
acuerdos justos, efectivos y perdurables. 

c) Coincidieron en que es indispensable de- 
sactivar 10s mas peligrosos conflictos rea- 
les y potenciales que ahora se manifies- 
tan. Reconocieron que estos tienen sus 
raices en Ia desigualdad economica y so- 
cial y en estructuras que limitan la libre 
expresion y Ia participacion popular en 
10s procesos politicos que recogen Ias 
aspiraciones esenciales de cada sociedad. 

d) Su brayaron que Ia gestion de1 Grupo de 
Contadora se dirige de manera integral a 
promover compromisos tanto en materia 
politica como en el ambito de Ia seguri- 
dad y de Ia cooperacion para el desarrol- 
lo y a evitar que el conflicto regional se 
inscriba en Ia confrontacion Este-Oeste. 

e) Coincidieron en Ia importancia y ia nece- 
sidad de que 10s paises con vinculos e in- 
tereses en Ia region hagan una contribu- 
cion genuina para superar 10s problemas 
que se presentan en esta convulsionada 
zona de nuestro Continente. 

f )  Examinaron el dramatico deterioro que 
Ias economias centroamericanas han su- 
frido durante 10s ultimos anos, como 
producto de factores particularmente ad- 
versos para esos paises derivados de Ia si- 
tuacion internacional y agravados drama- 
ticamente por Ia turbulencia pol itica y 
social que experimenta Ia region 
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g) Concordaron en que Ia crisis economica 
y Ia crisis politica se interrelacionan, por 
lo que resulta necesario avanzar simulta- 
neamente en Ia pacificacion y distension 
pol itica, por un lado, y en Ia reactivacion 
economica por el otro. 

Los Cancil leres de Argentina, Brasil, Peru y 
Uruguay reiteraron su conviccion de que Ia 
gestion negociadora de1 Grupo de Contado- 
ra es el unico camino viable para alcanzar Ia 
paz y restablecer Ia armonia y Ia coopera- 
cion entre 10s Estados centroamericanos. 

Por su parte, 10s Cancilleres de Colombia, 
Mexico, Panama y Venezuela resaltaron Ia 
importancia de esta nueva expresion de so- 
lidaridad latinoamericana que constituye el 
establecimiento de1 Grupo de Apoyo a 

Contadora, por parte de 10s Gobiernos de 
cuatro paises comprometidos vigorosameri- 
te con Ia vida democratica en Ia region. Ex- 
presaron su especial reconocimiento y apre- 
cio por esta contribucion. 

Los Cancilleres de Argentina, Brasil, Mexi- 
co, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela 
agradecieron al Seiior Presidente de Ia Re- 
publica de Colombia, doctor Belisario Be- 
tancur, su orientador mensaie y su contri- 
bucion personal al inaugurar Ia Reunion. Asi 
mismo, agradecieron al Gobierno de Co- 
lombia la hospitalidad de que fueron objeto 
durante su permanencia en Ia historica ciu- 
dad de Cartagena, que contribuyo al exito- 
so desarrollo de Ia Reunion. 

Cartagena, 25 de agosto de 1985 
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olavo setubal, no senado 
federal, fala sobre a politica 

externa brasileira 

Pronunciamento do Ministro de Estado das Relacoes 
Exteriores, Olavo Setubal, na Comissao de Relacoes 
Exteriores do Senado Federal, em Brasflia, em 
4 de setembro de 1985. 

Senhor Presidente da Comissao de Relacoes 
Exteriores do Senado Federal, 

Senhores Senadores, 

E com satisfacao que venho a Camara AI ta 
do Congresso, para manter um primeiro 
contato formal com a sua Comissao de Re- 
lacoes Exteriores. Ja estive na Comissao de 
d'eiacoes Exteriores da Camara dos Deputa 
dos, onde expus, em linhas gerais, as orien- 
tacoes basicas da politica externa da admi- 
nistracao que ensaiava os primeiros passos. 
Desde entao, realizei algumas missoes ao 
exterior, e e particularmente sobre elas que 
Ihes desejo falar. Reputo da maior impor- 
tancia a oportunidade de partilhar com os 
Senhores o resultado dessas iniciativas. 
Tenho dito, e reitero minha intencao de 
construir com o Legislativo um relaciona- 
mento aberto e assiduo. 

Como sabem os Senhores, os paises em de- 
senvolvimento, em particular os da America 
Latina, os Estados Unidos e a Europa. Oci- 
dental representam objetivos prioritarios da 

acao externa brasileira. No ambito de uma 
politica universalista, como e a nossa, que 
nao exclui regioes nem paises, e que, como 
disse Araujo Castro, reflete a indole de uma 
nacao que dispoe de "pontes naturais e 
uma linguagem natural para todos os conti- 
nentes", aqueles polos detem uma relevan- 
cia toda especial. Historia, cultura, etnia, 
coincidencias politicas e solidos vinculos 
economicos explicam tais afinidades. 

De um angulo tematico, por outro lado, 
tenho expressado minha preocupacao com 
os problemas de ordem economico-finan- 
ceira que nos afligem, e com sua crucial di- 
mensao externa. Nunca, em nossa historia 
de nacao independente, foi tao decisiva a 
ligacao com o mundo exterior. 

Obedecendo a essas linhas naturais do inte- 
resse nacional, decidi que minhas primeiras 
missoes a frente da Chancelaria brasileira 
seriam a B~ienos Aires, onde manteria um 
primeiro contato com o Governo daquele 
pais vizinho, a Estocolmo, onde participaria 
de reuniao ministerial sobre a situacao do 
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comercio mundial e faria visita de trabalho 
ao Governo local, a Washington, onde me 
encontraria com autoridades da area pol iti- 
ca e comercial, e a India, onde participei de 
reuniao de Ministros de paises do Terceiru 
Mundo e realizei visita oficial. Estive tam- 
bem no Peru e na Bolivia, integrando, num 
caso, e chefiando, no outro, as Missoes Es- 
peciais brasileiras as cerimonias de pose 
dos novos Chefes de Governo daqueles 
pa ises. 

No que diz respeito a Argentina, que visitei 
em maio, creio que o balanco dos contatos 
realizados foi bastante positivo. O sentido 
da minha ida foi o de abrir o dialogo entre 
os dois Governos e proceder a um levanta- 
mento dos problemas existentes e a discus- 
sao de possiveis iniciativas visando a dina- 
mizacao do relacionamento bilateral. 

Realizei, nesse sentido, proveitosos conta- 
tos com o Presidente Alfonsin e com o 
Chanceler Dante Caputo, ?recamos ideias 
sobre temas de interesse comum, como di- 
vida externa, situacao na America Central e 
na America Latina em geral, e abordamos 
tambem topicos de relevancia mais direta 
para as relacoes bilaterais, como a situacao 
do intercambio comercial. 

Brasil e Argentina defrontam-se hoje com 
ingentes problemas de natureza domestica 
e externa. Dedicamos atencao especial ao 
desequil ibrio atualmente observado na ba- 
lanca de comercio, que vem resultando na 
acumulacao de saldos crescentes em favor 
do Brasil. Esse descompasso tem causas es- 
truturais, que devem ser estudadas com cu i- 
dado, pois sua manutencao em niveis ex- 
cessivos gera problemas em areas sensiveis 
nos dois paises. 

O interesse na preservacao de um inter- 
cambio adequado com a Argentina levou- 
-me, apos o regresso ao Brasil, a propor ao 
Senhor Presidente da Republica a realiza- 
cao de uma reuniao interministerial para es- 
tudar possiveis medidas governamentais de 
atenuacao dos desequ il {brios hoje observa- 
dos. A reuniao foi realizada, sob a alta dire- 

cao do Chefe do Governo, dela resultando a 
decisao de direcionarmos para aquele pais 
parcelas das nossas importacoes de trigo e 
petroleo. Dessa forma, ficou patenteada 
nossa disposicao de manter um relaciona- 
mento comercial mais equilibrado com a 
Argentina. 

A situacao de descompasso que se vinha 
observando constitu ia verdadeiro desafio a 
consecucao de uma das preocupacoes basi- 
cas de nossa politica externa, que e a co- 
operacao entre nacoes em desenvolvimento. 
Se dois paises que contam com tantas afini- 
dades - a que se soma a proximidade fisica 
- nao se revelarem capazes de estabelecer 
uma linha de acao comum efetiva, sera 
muito dificil que a cooperacao Sul-Sul ve- 
nha a tornar-se uma real idade entre o Brasil 
e outros parceiros em desenvolvimento. 

Em Estocolmo, minha estada, em junho, 
teve o duplo proposito de manter o dialo- 
go politico com o Governo sueco, e assegu- 
rar a presenca brasileira em reuniao ministe- 
rial informal sobre temas de comercio, que 
ali se realizava. 

Avistei-me com os reis da Suecia e com o 
Chanceler Lennart Bodstr6em. A entrevis- 
ta com 9 Chanceler Boldstr'dem foi muito 
cordial e permitiu amplo intercambio de 
opinioes sobre a conjuntura politica Inter- 
nacional, com enfase na situacao da Ameri- 
ca Central, no problema da divida externa 
dos paises em desenvolvimento e o vinculo 
comercio-financas, alem, naturalmente, do 
estado das relacoes bilaterais. 

A reuniao ministerial informal sobre a si- 
tuacao do comercio internacional, realizada 
em Estocolmo por iniciativa do Ministro 
para o Comercio Exterior do pais, Mats 
Hellstrip'm, contou com a participacao de 
vinte e um ministros de paises de todas as 
regioes do globo. 

O encontro ensejou ampla troca de ideias 
sobre os problemas do comercio e tambem 
sobre o inter-relacionamento entre estes e 
as questoes financeiras e monetarias. Ficou 
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evidente, durante a reuniao, o proposito 
dos EUA, com apoio dos demais paises de- 
senvolvidos, de obter um consenso a respei- 
to  da convocacao de uma reuniao prepara- 
toria de uma nova rodada de negociacoes 
comerciais no ambito do GATT sobre co- 
mercio de bens e servicos. Tal negociacao 
vem sendo evitada pelos paises em desen. 
volvirnento, entre eles o Brasil. 

A persistencia do impasse nas posicoes dos 
dois grupos deu-me a nitida impressao de 
poder comprometer um dos objetivos basi- 
cos dos paises em vias de desenvolvimento, 
qual seja, a obtencao, em algum momento, 
da separacao do tratamento das questoes de 
bens e de servicos. Pareceu-me que a manu- 
tencao desse dilema nos levaria, num prazo 
muito curto, a ter de nos comprometer, de 
uma forma ou de outra, com a ideia da con- 
vocacao de reuniao de funcionarios de alto 
nivel para examinar em conjunto os proble- 
mas do comercio de bens e de servicos. 

Atento a tal risco, resolvi levantar, desde 
logo, a ideia de separar os dois processos, 
transformando-a numa pre-condicao para a 
aceitacao de qualquer reuniao preliminar. 

A solucao de compromisso por mim aven- 
tada implica concessoes de ambas as partes: 
os paises em. via de desenvolvimento abri- 
riam mao da nocao de sequencia, na qual 
uma rodada sobre bens seria a primeira 
prioridade, e os paises desenvolvidos - em 
particular os EUA - renunciariam a preten- 
sao de uma rodada unica englobando bens 
e servicos. 

De Estocolmo, encerrada a reuniao ministe- 
rial, segui para os Estados Unidos. A cami- 
nho de Washington, detive-me em Nova 
York, onde mantive proveitosos contatos 
no ambito da Organizacao das Nac6es Uni- 
das e dos meios de comunicacao. Avistei- 
me com o Secretario Geral da ONU, Javier 
Perez de Cuellar, e com ele troquei ideias 
sobre a conjuntura politica e economica 
mundial, em particular sobre a crise da 
America Central, endividamento dos pai'ses 
em desenvolvimento, negociacoes no GATT 

e negociacoes Norte-Sul. Este primeiro con- 
tato com o Secretario Geral das Nacoes 
Unidas revelou-se Ut i l  e positivo, como ma- 
nifestacao do - interesse brasileiro naquela 
Organizacao. 

Estive tambem com os diretores do jornal 
"The New York Times", com quem conver- 
sei, demoradamente, procurando transmitir 
os pontos de vista brasileiros acerca dos 
principais temas da agenda politica hemis- 
ferica. 

Em Washington, cumpri intensa programa- 
cao, que incluiu entrevista e almoco com o 
Secretario de Estado George Shultz, e en- 
contros com o Secretario de Comercio 
Malcolm Baldridge e com o Representante 
para Assuntos de Comercio da Casa Branca, 
Clayton Yeutter. Visitei ainda o Secretario 
Geral da Organizacao dos Estados America- 
nos, que e o brasileiro Joao Clemente Bae- 
na Soares, e mantive encontros com a dire- 
cao do Jornal "The Washington Post" e 
com jornalistas convidados pela revista Fo- 
reign Policy". 

Honrou-me sobremodo ser recebido pela 
Comissao de Relacoes Exteriores do Sena- 
do Americano, onde tracei breve retrospec- 
to  da situacao politica brasileira na fase 
atual de transicao democratica, e apontei os 
principais desafios e expectativas ora en- 
frentados pelo Governo do Presidente Jose 
Sarney. Ressaltei nossa determinacao na 
tarefa de fortalecer as instituicoes represen- 
tativas e situei esse esforco no ambito das 
enormes dificuldades economicas com que 
se defronta o pais. No debate que mantive 
a seguir com os Senadores presentes, reco- 
lhi expressoes de simpatia pelo processo de 
redemocratizacao do Brasil, e de apoio ao 
Novo Governo. 

Tive tambem, por solicitacao dele proprio, 
encontro com o ex-Secretario de Estado 
Henry Kissinger. Conversamos sobre a crise 
na America Central e, mais demoradamen- 
te, sobre a questao da divida externa dos 
paises latino-americanos. Reiterei ao ex-Se- 
cretario de Estado nossa conviccao de que 
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esse problema deve ser objeto de uma anali- 
se de cunho politico, que transcenda o ni- 
vel estritamente tecnico. Concordou ele 
com essa abordagem, e expressou a ideia de 
que os Estados Unidos deveriam promover 
um "Novo Plano Marshall" para a America 
Latina. 

No decorrer dos encontros mantidos com 
congressistas e jornalistas, tive ocasiao de 
comentar aspectos da politica externa bra- 
sileira, particularmente nossas posicoes 
mais recentes sobre a crise centro-america- 
na e sobre a possibilidade de reatamento de 
relacoes diplomaticas com Cuba. 

Com os Secretarios de Estado Shultz e Bal- 
dridge, e com o Representante para Assun- 
tos de Comercio Yeutter, o dialogo concen- 
trou-se na agenda de assuntos economicos, 
cuja relevancia pareceu-me estar mais e 
mais a exigir decisoes em nivel politico. 
Procurei sensibilizar esses interlocu tores, 
em todas as oportunidades, para o fato de 
que constitui i prioridade para o Brasil me- 
lhorar sua posicao comercial, pois so a ma- 
nutencao de superavits comerciais nos per- 
mitira atender ao servico da divida externa. 
Assinalei que em 1984 o pagamento de 
juros da divida correspondera a 40 por 
cento de nossa receita de exportacao, 4 por 
cento do PNB, e consumira a totalidade do 
nosso saldo exportador. A manutencao de 
superavits com praticamente todos os pai- 
ses com que comerciamos - a excecao dos 
produtores de petroleo - vem gerando cres- 
centes reclamacoes, mormente de paises em 
desenvolvimento tambem endividados. Es- 
ses paises nao aceitam que procuremos ge- 
rar indefinidamente saldos de intercambio 
para transferi-los aos paises credores. 

Insisti tambem na necessidade de o Gover- 
no brasileiro contar com o apoio dos Esta- 
dos Unidos no ambito do Fundo Monetario 
Internacional, com vistas a negociacao de 
metas de reajuste interno que nao impli- 
quem o aprofundamento da recessao. 

Sublinhei a nossa preocupacao com a possi- 
bilidade de imposicao de restricoes as im- 

portacoes de calcados brasileiros nos Esta- 
dos Unidos. Chamei a atencao para a espe- 
cial sensibilidade do assunto no Brasil, uma 
vez que a producao de calcados e realizada 
por numerosas empresas privadas de peque- 
no e medio porte. Ademais, as vendas desse 
item representam hoje uma parcela signifi- 
cativa das nossas exportacoes para o merca- 
do norte-americano, onde ocupam a primei- 
ra posicao, ascendendo a valores tres vezes 
superiores aos dos embarques de produtos 
siderurgicos. Embora ponderando que as 
importacoes de calcados estrangeiros res- 
pondem hoje por cerca de tres quartos do 
consumo domestico desse artigo nos Esta- 
dos Unidos, o Representante para Assuntos 
de Comercio assegurou-md que minhas pon- 
deracoes seriam levadas na devida conta 
pela Casa Branca. 

Garantia identica foi-me dada com relacao 
as importacoes de etanol, cuja relevancia sa- 
l ientei, inclusive como uma alternativa para 
a utilizacao da cana na presente conjuntura 
de depressao dos precos mundiais do acucar. 

Considero que os objetivos visados no pri- 
meiro dialogo politico da Nova Republica 
com a administracao norte-americana fo- 
ram plenamente atingidos. Marcadas pelo 
tom franco e cordial, as conversacoes ali 
mantidas deixaram clara a disposicao do 
novo Governo democratico brasileiro de 
manter um dialogo aberto e maduro com os 
Estados Unidos. 

A despeito de uma agenda mais concentra- 
da em temas economicos, a viagem a 
Washington permitiu transmitir uma men- 
sagem eminentemente pol itica: a de que a 
consolidacao das instituicoes democraticas 
no Brasil, apesar de constituir um processo 
intrinsecamente interno, e fortemente con- 
dicionada por fatores exogenos, represen- 
tados pela conjuntura economico-financei- 
ra. Deixei claro, tambem, que o fortaleci- 
mento do regime representativo exige a pra 
tica de pol iticas economicas internas anti- 
-recessivas, capazes de promover a retoma- 
da da atividade economica e o crescimento 
dos niveis de emprego. 
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Insisti em que, para o Brasil, e fundamental 
assegurar a expansao continua do comercio 
exterior, pois so um aumento significativo 
do valor das nossas exportacoes nos permi- 
tira alcancar o duplo objetivo de aumentar 
as importacoes, na perspectiva de uma reto- 
mada do desenvolvimento, e, ao mesmo 
tempo, gerar os saldos necessarios a amor- 
tizacao de nossos compromissos financeiros 
internacionais. 

Estive em Nova Delhi no periodo de 21 a 
25 de julho, para visita oficial de carater bi- 
lateral, e para participar dos trabalhos da 
Reuniao de Ministros dos paises em desen- 
volvimento sobre a criacao de um Sistema 
Geral de Preferencias Comerciais. 

Os objetivos politicos de minha viagem a 
India, durante a qual mantive proveitosa 
entrevista com o Primeiro-Ministro Rajiv 
Gandhi, parecem ter sido alcancados. En- 
contrei receptividade para a proposta de 
estabelecer com aquele pais uma relacao es- 
pecial e nao-excludente, baseada em seme- 
lhancas objetivas de extensao territorial, 
populacao, nivel comparavel de desenvolvi- 
mento e industrializacao, em semelhancas 
institucionais, uma vez que os dois paises 
sao as maiores democracias do Terceiro 
Mundo, e politicas, pois o Brasil e a India 
tem sustentado posicoes analogas em temas 
como o desarmamento, a condenacao do 
apartheid, e dialogo Norte-Sul. Acredito 
que minha viagem tera contribuido tam- 
bem para fortalecer a cooperacao economi- 
ca bilateral. Assegurei que envidariamos es- 
forcos para reauzir o crescente superavit 
com a India (atualmente exportamos 400 
vezes mais do que importamos daquele 
pais) e sugeri que medidas concretas fossem 
examinadas visando ao aumento das impor- 
tacoes brasileiras. 

O Acordo de Cooperacao Cientifica e Tec- 
nologica que concluimos em Nova Delhi 
abre o caminho para uma cooperacao mais 
especifica nas areas de agricultura, da pes- 
quisa espacial e da informatica. Alem da 
cooperacao intergovernamental, ha campo 
para a transferencia comercial de tecnologia 

-brasileira no que diz respeito, por exem- 
plo, ao alcool combust ivel ou a certas tec- 
nologias petroliferas, como a de prospeccao 
offshore a grandes profundidades. 

Nos encontros que mantive com o Primei- 
ro-Ministro e com o Ministro do Comercio 
e Financas tiveram especial realce as ques- 
toes da divida externa e da nova rodada de 
negociacoes comerciais. Foi importante re- 
gistrar a coincidencia de opinioes entre os 
dois paises, sobretudo no que diz respeito a 
coordenacao de posicoes nos proximos en- 
contros do GATT. 

De nova Delhi, segui para Lima, onde inte- 
grei a Missao Especial brasileira que, chefia- 
da pelo Presidente da Camara dos Deputa- 
dos, Deputado Ulysses Guimaraes, compa- 
receu as cerimonias que, nos dias 28 e 29 
de julho, assinalaram a investidura constitu- 
cional do Senhor Alan Garcia Perez na Pre- 
sidencia do Peru. 

A presenca, em Lima, de delegacoes de to- 
dos os paises latino-americanos, nove das 
quais em nivel de Chefes de Estado, e quase 
todas integradas pelos respectivos Chancele- 
res, ensejou a realizacao de encontros bila- 
terais importantes. 

Deles, resultou a publicacao de uma decla- 
racao, pela qual os Chanceleres do Brasil, 
Argentina, Uruguai e Peru reafirmaram seu 
apoio a acao do Grupo de Contadora, e co- 
locaram-se a sua disposicao para a discussao 
de iniciativas comuns de natureza politica 
que pudessem vir a fortalecer o trabalho do 
Grupo com vistas a uma solucao pacifica e 
negociada da crise na America Central. 

Entendimentos mantidos em Lima, entre os 
representantes dos paises participantes do 
Consenso de Cartagena conduziram tam- 
bem a divulgacao de uma nota em que se 
anunciou a realizacao de consultas com a 
Comunidade Economica Europeia, a fim de 
explorar as convergencias de posicoes que 
existam entre as duas partes acerca do pro- 
blema da divida externa dos paises latino- 
-americanos. Com essa finalidade, sera reali- 
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zada ainda este mes reuniao tecnica do 
Consenso, para preparar a posicao latino- 
-americana. 

Senhores Senadores, 

Como sabem os Senhores, mantem o Brasil 
uma politica de condenacao enfatica da 
pratica do apartheid pela Africa do Sul. 
Consideramos essa politica uma afronta a 
opiniao publica mundial e a nossa propria 
indole de nacao multirracial e democratica. 
Representa ela, ademais, uma ameaca a paz, 
por constituir-se em foco permanente de 
tensao com os paises irmaos da Africa Ne- 
gra. Reforcando a politica brasileira de re- 
pudio a segregacao racial institucionalizada, 
o Senhor Presidente da Republica assinou 
no mes passado Decreto pelo qual foi proi- 
bida a venda de petroleo e derivados, armas 
e municoes, licencas e patentes de equipa- 
mento belico, para a Africa do Sul ou para 
o territorio da Namibia, ilegalmente ocupa- 
do pelo Governo de Pretoria. Pelo mesmo 
ato, foram proibidas quaisquer atividades 
que caracterizem intercambio cultural, ar- 
tistico ou desportivo com a Africa do Sul. 
Dessa maneira, associou-se o Brasil as na- 
coes democraticas do planeta, na adocao de 
sancoes concretas contra a pol itica do apar- 
theid. 

Outro tema a exigir acompanhamento e 
atencao constantes do Itamaraty e o da 
crise centro-americana. Coerentes com nos- 
sa posicao de apoio ao Grupo de Contado- 
ra, que nos parece oferecer a melhor alter- 
nativa de solucao negociada e pacifica para 
os conflitos da regiao, unimo-nos, como ja 
tive ocasiao de informar, a Argentina, Peru 
e Uruguai na formacao de um Grupo de 
Apoio politico aos esforcos de pacificacao 
empreendidos pelo Mexico, Colombia, Ve- 
nezuela e Panama. No dia 24 Ultimo, com- 
pareci, juntamente com os outros sete 
Chanceleres dos dois grupos, a reuniao de 
consulta informal na cidade colombiana de 
Cartagena, para discutir as modalidades do 
suporte politico a ser oferecido pelos qua- 
tro paises sul-americanos aos quatro mem- 
bros de Contadora. Decidimos que tal soli- 

dariedade tomara, segundo as circunstan- 
cias, a forma de consultas e troca de infor- 
macoes, gestoes diplomaticas de apoio, e 
cooperacao no quadro juridico da Ata de 
Contadora. Ficou, assim, reafirmada a con- 
viccao brasileira de que os problemas das 
nacoes centro-americanas tem raizes estru- 
turais de natureza social e economica, e que 
sua solucao deve ser encaminhada pela via 
pol itica, livre de ingerencias externas e den- 
tro da vigencia plena do principio da auto- 
determinacao dos povos. 

Quando estive na Comissao de Relacoes Ex- 
teriores da Camara dos Deputados, em 
maio passado, informei que havia determi- 
nado a realizacao de amplo estudo sobre 
a organizacao do Ministerio das Relacoes 
Exteriores, com vistas a retificacao de dis- 
torcoes observadas na estrutura da Chance- 
laria, e no funcionamento da carreira diplo- 
matica. Posso agora dizer-lhes que esses es- 
tudos encontram-se em sua fase final, e que 
sera em breve encaminhado ao Legislativo 
um projeto integrado de reforma do Itama- 
raty. No meio tempo, ja foram tomadas di- 
versas medidas ret if icadoras, e adotadas no- 
vas praticas administrativas que vem redun- 
dando em sensiveis reducoes de despesa, so- 
bretudo das despesas realizadas em dolares. 
Destaco, em particular, a eliminacao de ver- 
bas de moradia e representacao que eram 
atribuidas a treze postos que nao dispu- 
nham de status de Embaixada, e a extincao 
de cinco Consulados em cidades onde nao 
se justificava a manutencao de tais repar- 
ticoes. 

Senhores Senadores, 

Com este breve relato, espero haver-lhes 
transmitido o essencial das primeiras inicia- 
tivas de politica exterior da Nova Republi- 
ca. Tenho registrado o crescente interesse 
que vem manifestando o Legislativo por te- 
mas de politica externa. Foi, assim, com sa- 
tisfacao que atendi ao honroso convite da 
Comissao de Relacoes Exteriores para vir 
ao Senado Federal e manter um primeiro 
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dialogo some os assuntos da minha pasta. para a consolidacao e aprimoramento das 
Faco-o na conviccao de que assim estare- instituicoes democraticas no pais. 
mos contribuindo para o mais harmonioso 
funcionamento dos Poderes constituidos, e Muito obrigado. 
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em brasilia, o ministro dos 
negocios estrangeiros do egito 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio do Itamaraty, em Brasllia, 
em 10 de setembro de 1985, por ocasiao de almoco 
oferecido ao Ministro dos Negocios Estrangeiros do Egito, 
Boutros Ghali. 

Senhor Ministro de Estado, 

Tenho a particular satisfacao de dirigir-me a 
Vossa Excelencia para dar-lhe as boas-vin- 
das, extensivas a Senhora Boutros Ghali e a 
comitiva que o acompanha nesta visita ao 
Brasil. Honra-nos receber, o Itamaraty, um 
eminente Chefe da Diplomacia da Republi- 
ca Arabe do Egito, pais a que estamos liga- 
dos por lacos de longa estima e cordiali- 
dade. 

E especialmente digna de referencia a traje- 
toria multifacetada de homem publico que 
registra a carreira de Vossa Excelencia, nao 
somente no plano da diplomacia, mas tam- 
bem como intelectual, jurista e autor consa- 
grado, e ainda participante ativo em mo- 
mentos decisivos da historia de seu pais. 

Releva notar que sua formacao humanista 
se tem refletido no interesse revelado por 
temas como a paz, os direitos humanos e na 
atencao prioritaria a problematica das re- 
gioes menos desenvolvidas do Globo. 

A presenca de Vossa Excelencia em Brasilia 
atesta as boas relacoes entre o Brasil e o 

Egito e constitui marco significativo no for- 
talecimento dos lacos que unem os nossos 
paises. O Brasil e o Egito mantem relacoes 
de amizade, as quais, esperamos, hao de 
enriquecer-se pelo incremento da coopera- 
cao em diversos campos. 

Senhor Ministro, 

Tenho afirmado, em diversas ocasioes, 
que nossas relacoes com o mundo exterior 
nunca tiveram importancia tao decisiva 
como na hora atual. Alem das graves ques- 
toes ligadas mais imediatamente a paz e a 
seguranca internacionais, defrontam-se nos- 
sos paises com ponderaveis ameacas as  suas 
perspectivas de desenvolvimento. Colhidas 
que foram pelas crises do petroleo, pela aita 
dos juros internacionais, pela erosao acele- 
rada dos precos dos seus principais produ- 
tos de exportacao, e pelo estreitamento dos 
mercados nos paises desenvolvidos, muitas 
nacoes em desenvolvimento veem-se hoje a 
bracos com graves dificuldades para fazer 
frente a seus compromissos financeiros 
com o exterior. 

Juntamente com outros paises latino-ame- 
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ricanos, o Brasil vem reivindicando a ado- 
cao de uma abordagem mais ampla do pro- 
blema da divida externa, capaz de levar em 
conta o complexo conjunto de circunstan- 
cias que condiciona. Em particular, dese- 
jamos ver reconhecida a estreita ligacao 
existente entre os problemas de ordem fi- 
nanceira e os de ordem comercial. O Brasil, 
com outros paises latino-americanos, deseja 
saldar seus compromissos financeiros, e, 
para tanto, necessita contar com uma maior 
abertura comercial por parte das nacoes ri- 
cas do Norte. 

A este respeito nao posso deixar de regis- 
trar, com satisfacao, o papel que a Republi- 
ca Arabe do Egi to vem desempenhando nos 
foros multilaterais em favor da unidade dos 
paises em desenvolvimento. 

Reconhecemos no Egito, ademais, um fator 
importante de estabilidade na Africa e no 
Oriente Proximo. 

Na esfera politica internacional, Brasil e 
Egito encontram reais motivos para ampliar 
seu entendimento. Sao numerosas as con- 
vergencias de posicoes entre nossos dois 
paises. Fundamos ambos nossas relacoes 
externas sobre os principios da autodeter- 
minacao dos povos e da nao-ingerencia de 
um pais nos assuntos internos do outro. 
Nossas vozes temse manifestado em con- 
junto no sentido de condenar a corrida ar- 
mamentista e na defesa do desarmamento 
geral, pleno e completo. 

Sao claras as posicoes brasileiras a respeito 
do Oriente Medio. Acompanhamos com 
apreensao o desenrolar das crises na regiao, 
cujo encaminhamento, a nosso ver, deve ser 
feito pela via pacifica da negociacao. 

Sustentamos que o povo palestino deve ter 
reconhecido o direito de retornar ao seu 
territorio, e ali viver em condicoes de inde- 
pendencia, seguranca e aulodeterminacao, 
e que deve ser encaminhada uma solucao 
que assegure o direito de todos os Estados 
da regiao, inclusive Israel, a existirem em 
paz, dentro de fronteiras reconhecidas. 

Causamnos consternacao os atentados pra- 
ticados no Libano, pais com o qual temos 
vinculos tradicionais e cuja plena autode- 
terminacao desejamos ver respeitada. 

Senhor Ministro, 

As relacoes entre a Republica Arabe do 
Egito e o Brasil tem sido assinaladas por 
eventos significativos. Em 1972, acolhemos 
o Chanceler egipcio Mourad Ghaleb. No 
ano seguinte visitava seu pais, de tao longa 
e expressiva historia, o Ministro das Rela- 
coes Exteriores do Brasil. Naquela oportu- 
nidade foram assinados o Acordo de Co- 
operacao Tecnica e Cientifica e o Acordo 
Comercial. 

Mais recentemente, em marco de 1985, 
nossos Governos firmaram o Acordo que 
institui a Comissao Mista Brasileiro-Egipcia 
de Coordenacao, instrumento destinado a 
impulsionar o intercambio economico-co- 
mercial e tecnologico entre os dois paises. 
Este, Senhor Ministro, ja revela importante 
dimensao pratica, como ilustra a comple- 
mentacao industrial que se esta desenvol- 
vendo com a fabricacao no Egito de avioes 
brasileiros. 

Registro minha satisfacao pelo bom resulta- 
do das nossas conversacoes, que representa- 
ram um passo construtivo no processo de 
intensificacao do dialogo politico entre os 
dois paises. Desejamos ter no Egito um in- 
terlocutor permanente sobre as questoes 
que afetam os paises do Sul, em geral, e 
sobre os problemas das nossas respectivas 
regioes, em particular. 

E meu desejo que Vossa Excelencia leve de 
sua estada no Brasil a mensagem fraterna de 
um povo que estima e admira a nacao eg ip- 
cia, e deseja manter com ela lacos estreitos 
de amizade e cooperacao. 

Ergo, pois, minha taca em brinde ao exito 
de sua visita e a saude e felicidade pessoal 
de Vossa Excelencia e da Senhora Boutros 
Ghali. 

Muito Obrigado. 
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comunicado conjunto 
brasil-egito 

Comunicado Conjunto ~nribEgito, diredo, no Palacio 
do I tamaraty, em Brasllia, em 11 de setembro de 1935, 
pelo Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Olavo 
Setubal, e pelo Ministro dos Negocios Estrangiros 
do Egito, Boutros Ghali. 

A convite do Governo brasileiro, sua Exce- 
lencia o Senhor Doutor Boutros Ghali, Mi- 
nistro de Estado dos Negocios Estrangeiros 
da Republica Arabe do Egito, realizou visi- 
ta  oficial ao Brasil, no periodo de 9 a 1 1 de 
setembro de 1985. 

O Ministro de Estado dos Negocios Estran- 
geiros do Egito fez-se acompanhar, na opor- 
tunidade, da Senhora Ghali e da seguinte 
comitiva: 

- Embaixador Mokhless Hassan Gobah, 
Embaixador no Brasil; 

- Embaixador Wahib El Miniawy, Chefe 
do Departamento da America Latina do 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros; 

-- Embaixador Aly Maher, Chefe do Gabi- 
nete do Ministro; 

- Conselheiro Adel El-Khedry; e 

- Conselheiro Mahdi Fathalla, do Gabinete 
do Ministro. 

No curso de sua estada em Brasilia, o Mi- 
nistro Boutros Ghali foi recebido em au- 
diencia especial por sua Excelencia o Se- 
nhor Jose Sarney, Presidente da Republica 
Federativa do Brasil. 

Nesse encontro, o Ministro do Estado egip- 
cio fez entrega ao Senhor Presidente da Re- 
publica de mensagem pessoal de Sua Exce- 
lencia o Senhor i-iosni Moubarak, Presiden- 
te da Republica Arabe do Egito. Transmi- 

tiu, na ocasiao, convite do Chefe de Estado 
do Egito para que o Senhor Presidente da 
Republica visite oficialmente aquele pais. O 
convite foi aceito com prazer. 

O Ministro de Estado dos Negocios Estran- 
geiros do Egito realizou, ainda, visitas aos 
Senhores Presidentes do Senado Federal, 
Senador Jose Fragelli, da Camara dos Depu- 
tados, Deputado Ulysses Guimaraes, e do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Jose 
Carlos Moreira Alves. 

Nas conversacoes mantidas entre o Ministro 
Boutros Ghali e o Chanceler Olavo Setubal, 
as quais transcorreram em clima de cordia- 
lidade e compreensao, foram abordados te- 
mas da atualidade internacional, nos cam- 
pos politico e economico, bem como assun- 
tos de interesse bilateral. 

Os dois Ministros, ao reiterarem a determi- 
nacao de seus Governos de defender os pro- 
positos da Carta das Nacoes Unidas, ressal- 
taram sua adesao aos principios de justica, 
equidade, autodeterminacao dos povos, 
nao-intervencao nos assuntos internos de 
outros Estados e respeito por sua indepen- 
dencia e integridade territorial. 

Tendo passado em revista a situacao pol itica 
internacional e concentrado sua atenqao 
nos conflitos e areas de tensao, expressaram 
profunda preocupacao com essas ameacas a 
paz e seguranca mundial e reafirmaram a 
posicao tradicional de seus paises em favor 
de solucoes pacificas e negociadas, destina- 
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das a assegurar justica e estabilidade aos 
povos dessas areas. 

Ambas Partes reiteraram seu firme apoio 
aos esforcos do Grupo de Contadora em 
sua busca de uma composicao pacifica e ne- 
gociada na America Central. O Ministro 
Boutros Ghali manifestou a conviccao de 
seu Governo de que as iniciativas do Grupo 
de Lima sao uma contribuicao positiva 
aqueles esforcos. 

As duas Partes consideraram tambem a si- 
tuacao no Oriente Medio e concordaram 
com a necessidade de que sejam empreendi- 
dos esforcos adicionais para conseguir uma 
solucao global e pacifica para o conflito, 
baseada no reconhecimento dos direitos le- 
gitimos do povo palestino, inclusive seu di- 
reito a autodeterminacao, por meio de ne- 
gociacoes entre as Partes interessadas. O Mi- 
nistro egipcio salientou a politica do Egito, 
que visa a iniciar um dialogo entre uma de- 
legacao conjunta jordano-palestina e os Es- 
tados Unidos da America como primeiro 
passo em um novo processo de paz. 

Ambas Partes condenaram firmemente a 
pol itica de apartheid, praticada pelo regime 
da Africa do Sul. Expressaram seu inteiro 
apoio ao legitimo direito do povo da Nami- 
bia a sua independencia e integridade terri- 
torial, de conformidade com a Resolucao 
do Conselho de Seguranca, 435, de 1978. 

Eles analisaram a grave crise economica in- 
ternacional, que penaliza desproporcional- 
mente os paises em desenvolvimento, blo- 
queia suas aspiracoes, deteriora suas condi- 
coes de vida e compromete o futuro de seus 
povos. Ambos Ministros concordaram em 
que sao necessarias mudancas substanciais 
na cooperacao e no dialogo internacionais a 
fim de transformar as atuais estruturas 
adversas do comercio e das financas inter- 
nacionais e promover a construcao de nova 
ordem economica mundial mais justa e 
equilibrada. 

A este respeito enfatizaram a importancia 
do papel exercido pelo Grupo dos 77 e con- 
cordaram ser necessario ampliar os esforcos 
em favor de melhor entendimento entre as 
regioes do mundo em desenvolvimento, 
como demonstra o dialogo africano-latino- 
-americano. 

Quanto as relacoes bilaterais as duas Partes 
afirmaram a determinacao de ampliar ainda 
mais suas relacoes nos campos politico, 
economico, cultural, tecnico e cientifico, 
de modo a refletir o peso e as potencialida- 
des de ambos pa ises. 

Concordaram, portanto, na urgente necessi- 
dade de: dinamizar a implementacao dos 
Acordos bilaterais existentes; trabalhar no 
sentido da aprovacao pelos poderes legisla- 
tivos de seus paises do Acordo que estabe- 
lece a Comissao Mista Brasileiro-Egipcia de 
Coordenacao; e, finalmente, intensificar os 
contactos pol iticos entre ambos Governos. 
A este respeito foi dirigido pelo Ministro 
Ghali ao Chanceler Setubal convite para vi- 
sitar o Egito, aceito com prazer. 

Ao deixar Brasilia e prosseguir sua visita, 
com destino a cidade do Rio de Janeiro, o 
Ministro Boutros Ghali manifestou ao 
Chanceler Olavo Setubal seu reconhecimen- 
to pela hospitalidade e atencoes dispensa- 
das pelo Governo e pelo povo brasileiro a 
ele proprio, a Senhora Ghali e a sua comi- 
t iva. 

Brasilia, em 1 1 de setembro de 1985. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das 
Relacoes Exteriores 

Boutros Boutros Ghali 
Ministro de Estado dos 
Negocios Estrangeiros 
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itamaraty e ipea assinam 
aditivo ao convenio que orienta 

as acoes de promoc2lo 
comercial do brasil no exterior 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Paldcio do Itamaraty, em Brasllia, 
em 11 de setembro de 1985, por ocasiao da solenidade 
de assinatura do nono termo aditivo ao Convenio entre 
o Ministerio das Relacoes Exteriores e o Instituto de 
Planejamento Economico e Social (IPEA) para promocao 
comercial do Brasil no exterior. 

Senhor Ministro-Chefe da Secretaria do Pla- 
nejamento da Presidencia da Republica, 

Senhor Presidente do I PEA e Secretario Ge- 
ral da SEPLAN, 

Senhor Secretario Geral do Itamaraty, 

Senhoras e Senhores, 

Estamos assinando, mediante o presente 
termo aditivo, mais uma renovatoria do 
Convenio, celebrado em 1972, entre o Ita- 
matary e o IPEA. Tal ato deixa de ser hoje, 
no entanto; um ato meramente rotineiro. A 
presenca aqui do Ministro Sayad lhe aporta 
um significado especial, pois quisemos, os 
dois, marcar a importancia que conferimos 
a colaboracao das duas Pastas e, no caso es- 

pecifico, a conjugacao de esforcos na area 
dos estudos e das pesquisas econOmico/fi- 
nanceiras. 

O truismo da necessidade de uma visao 
mais global e integrada da problematica 
economica brasileira e que inclua necessa- 
riamente a clara percepcao de nossas vu!ne- 
rabilidades e oportunidades externas (isto 
e, uma visao genuinamente politica) deter- 
minou, alias, ja ha algum tempo, o fim de 
"esplendidos isolamentos" no seio da admi- 
nistracao e tende a favorecer, cada vez 
mais, a reflexao conjunta. 

Teremos de enfrentar um periodo de inevi- 
taveis reordenamentos no comercio e nas fi- 
nancas internacionais e o impacto profundo 
de mudancas estruturais em outras econo- 
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mias ou na propria divisao internacional do 
trabalho, o que nao deixara de repercutir, 
quando ja nao repercute, na economia e 
bem-estar nacionais. 

Como lidar com a emergencia de ordena- 
mentos mais complexos e mais dinamicos 
no cenario internacional, eis o desafio que 
nos e imposto, dada a importancia do setor 
externo da economia e o proprio peso espe- 
cifico do Brasil na economia mundial. 
Cumpre-nos antecipar-nos aos aconteci- 
mentos, o que so podera ocorrer ao dispor- 
mos de um instrumental de conhecimento e 
de reflexao devidamente habilitado a lidar 
com o global, o complexo e o novo. Nesse 
sentido, nao existe dicotomia possivel entre 
a reflexao e a acao: a area dos estudos e 
pesquisas e, em si, eminentemente estrate- 
gica. 

Nao farei, aqui, o retrospecto das atividades 
desenvolvidas no ambito do Convenio Ita- 
ma taryll PEA. Apenas gostaria de ressaltar, 
como essa cooperacao o tem demonstrado, 
quao fertil pode ser a conjugacao de esfor- 
cos entre um setor do governo que e uma 
mola mestra no ambito interno e outro 
que dispoe, por definicao, de apuradas arti- 
culacoes externas. A margem de coopera- 
cao entre o Itamaraty e o IPEA e natural- 
mente ampla e, como Vossa Excelencia de- 
vera ter notado o novo Convenio deve as- 
sentar-se em bases ainda mais amplas e di- 
namicas do que as anteriores. 

Tanto o IPEA quanto o Itamaraty dispoem, 
nesse sentido, de condicoes para desenvol- 
verem, conjuntamente, esforcos de alto n i- 
vel na area das pesquisas e dos estudos eco- 
nomicos, comerciais e financeiros. No caso 
do IPEA, e ocioso frisar-se o quanto este 
instituto pode aportar ao Itamaraty, atraves 
de seus recursos e de seus especialistas, de- 
tentores de excelente instrumental anal iti- 
co e da indispensavel vivencia intima dos 

problemas economicos. No caso do Itama- 
raty, e inegavel sua competencia em proje- 
tos que dependam de uma articulacao ex- 
terna. Gostaria tambem de ressaltar que a 
Divisao que constitui o elo de ligacao desse 
Ministerio com o IPEA foi elevada, recente- 
mente, a categoria de Divisao Especial - 
passando-se a chamar-se Divisao Especial de 
Pesquisas e Estudos Economicos - e cons- 
titui, hoje em dia, uma unidade de assesso- 
ramento direto da Subsecretaria Geral de 
Assuntos Economicos e Comerciais, o que 
testemunha a relevancia que o Itamaraty 
atribui as atividades de pesquisa, analise e 
prospeccao. 

No ambito do Convenio ItamaratyIlPEA, o 
problema nao sera o de identificar temas de 
pesquisa, mas sim selecionar aqueles mais 
prioritarios: protecionismo, efeitos dos re- 
gionalismos economicos sobre o comercio 
internacional, negociacoes comerciais mu l- 
tilaterais, reforma do sistema monetario in- 
ternacional, integracao economica latino- 
-americana, processos de ajustamento das 
economias do continente frente ao estran- 
gulamento externo, processo de Cartagena, 
mu tacoes estruturais das economias I ideres, 
analises de correntes comerciais, incidencias 
de inovacoes tecnologicas sobre nosso po- 
tencial de exportacao, transferencia de tec- 
nologia, criacao de novas vulnerabi lidades e 
aparecimento de modos alternativos de in- 
sercao na economia internacional, sao todas 
materias, entre muitas outras, para as~uais 
nunca havera estudos demasiados. 

E com grandes esperancas, portanto, que 
assinamos este convenio, com vistas a dina- 
mizacao de uma cooperacao que tem se re- 
velado, no passado, frutifera e que podera 
adquirir ainda maior impeto e relevancia, se 
lhe forem alocados os recursos humanos e 
materiais que merece. 
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conselho de seguranca da onu 
analisa a invasao do territorio 

angolano por for~as 
sul-af ricanas 

Traducao nao-oficial do discurso do Chefe da Missao do 
Brasil junto a Organizacao das Nacoes Unidas, Georne 
A~vares Maciel, em Nova York, em 20 de setembro de 
1985, por ocasiao do exame, no Conselho de Seguranca 
daquela organizacao, da queixa de Angola contra a 
invasao de seu territorio por forcas sul-africanas. 

Tao logo foi o Governo brasileiro informa- 
do do mais recente ato de agressao armada 
perpetrado pela Republica da Africa do Sul 
contra o territorio da Republica Popular de 
Angola, o Ministro das Relacoes Exteriores 
do Brasil enviou telegrama a seu colega an- 
golano, cujo texto gostaria de transmitir- 
Ihes: 

"Acabo de tomar conhecimento de que o 
agressivo regime do "apartheid" invadiu o 
sul angolano, a partir do territorio ilegal- 
mente ocupado da Namibia. Neste momen- 
to em que se configura flagrante e inaceita- 
vel violacao da soberania de Angola e dos 
principios fundamentais que regem as rela- 
coes entre Estados civilizados, estejam Vos- 
sa Excelencia e toda a Nacao angolana segu- 
ros da solidariedade do Governo e do povo 
brasileiros". 

Na realidade, Senhor Presidente, cruciais 

sao as circunstancias em que se deu este UI- 
timo ataque sul-africano contra Angola. 

Enquanto a comunidade internacional in- 
teira acompanha com grave preocupacao o 
ciclo de violencia que se espraia dentro das 
fronteiras sul-africanas, num momento em 
que a opiniao internacional parece estar 
mobilizada contra o "apartheid" em pro- 
porcoes jamais vistas anteriormente, num 
ano em que, do Conselho de Seguranca, 
partiram varias manifestacoes de condena- 
cao da agressividade de Pretoria em relacao 
a seus vizinhos, e por meio da retaliacao 
que age o regime sul-africano, consubstan- 
ciada, mais uma vez, num ataque brutal 
contra um pais pacifico, cuja unica culpa 
residiria na solidariedade que estende a seus 
irmaos africanos. 

Nenhuma justificativa pode ser aceitavel 
para o presente ato de agressao. A exemplo 
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da tentativa de sabotagem de instalacoes 
petroliferas em Cabinda por parte da Repu- 
blica da Africa do Sul, nem mesmo a pro- 
ximidade fisica de uma ameaca concreta 
aquele pais pode agora ser alegada. Qual- 
quer acao de Pretoria com vistas a defesa de 
suas posicoes na Nam i bia constitui crime, 
na medida que perpetua a ilegalidade. Ne- 
nhuma desculpa de ataques preventivos 
contra a SWAPO pode ser ocultada sob o 
disfarce da nocao de autoprotecao. A pre- 
senca da Africa do Sul no territorio da Na- 
mibia e, por si so ilegal. 

No momento em que nos aproximamos do 
quadragesimo aniversario das Nacoes Uni- 
das, o total desprezo da Africa do Sul pelo 
forte posicionamento tomado pela comuni- 
dade internacional a respeito da crise na 
Africa Meridional justificaria acao concreta 
por parte do Conselho de Seguranca. As 
continuadas agressoes contra Estados vizi- 
nhos nao constituem apenas transgressao 
das regras do direito internacional, mas 
tambem a manifestacao de desespero de um 
regime fadado ao malogro. Na verdade, esse 
regime vem sendo destru ido por forcas an- 
tagonicas geradas por sua propria existen- 
cia. Nao devemos, contudo, evitar acoes 
concretas que levem Pretoria a por termo .a 

seus ataques contra Angola e outros paises 
na regiao. As Nacoes Unidas ja tem tido 
importante papel na mobil izacao interna- 
cional da opiniao publica contra as agres- 
soes do regime de Pretoria. Cabe, agora, ir 
mais longe, em nossa aczo concertada, para 
a erradicacao das politicas racistas e agressi- 
vas da Africa do Sul. 

Como pais latino-americano e como pais 
irmao de Angola, o Brasil tem expressado 
com coerencia sua solidariedade com o 
povo e com o Governo de Angola, e tam- 
bem com o povo da Namibia. Diversos pai- 
ses ja decretaram, em diferentes niveis, san- 
coes contra a Africa do Sul. O Brasil e um 
deles. Tais medidas individuais, se as consi- 
deramos em seu conjunto, representam 
uma contribuicao concreta para o desman- 
telamento da estrutura de um Governo 
agressor. Seu alcance e limitado, no entan- 
to. Medidas somente podem ser efetivas e 
levar a resultados mais tangiveis se apoia- 
das e adotadas pela comunidade internacio- 
nal como um todo. Nao devemos nos sentir 
desencorajados pela atitude de desfacatez 
da Africa do Sul frente ao direito interna- 
cional. Determinacao e acao conjunta for- 
carao Pretoria a seguir as regras de coexis- 
tencia civilizada entre Estados. 
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ministro dos negocios 
estrangeiros do japao 

visita o brasil 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes 
Exteriores, Olavo Setubal, no Palacio do Itamaraty, em 
Brasllia, em 30 de setembro de 1985, por ocasiao de 
jantar oferecido ao Ministro dos Negocios Estrangeiros 
do Japao, Shintaro Abe. 

Senhor Ministro, 

Em nome do Governo brasileiro, desejo es- 
tender a Vossa Excelencia, a Senhora Shin- 
taro Abe e a sua Comitiva, as boas-vindas 
ao Brasil. A presenca de Vossa Excelencia 
entre nos e motivo de especial satisfacao, 
uma vez que celebramos este ano o nonage- 
simo aniversario do estabelecimento de vin- 
culos diplomaticos. 

Quase centenarias, nossas relacoes contam, 
hoje, com significativa sedimentacao histo- 
rica. Teriamos, entretanto, face a grande 
distancia fisica que nos separa, corrido o 
risco de ter tido nossos contatos restritos a 
um plano meramente formal. O fator deci- 
sivo a superar os obstaculos da geografia e a 
oferecer uma ponte natural entre o Brasil e 
o Japao foi, indubitavelmente, a imigracao. 
A vinda de japoneses para aqui viver e tra- 
balhar aportou uma nova e bem-vinda di- 
mensao etnica e cultural a uma nacao que 
se concebe e se deseja pluralista e multirra- 
cial. 

Plenamente incorporados a sociedade na- 
cional, vivem e trabalham hoje em nosso 
solo quase um milhao de brasileiros de san- 
gue japones e seus ascendentes nascidos no 
Japao. Representam eles uma parcela ope- 
rosa e criativa da nossa gente, participando 
da vida nacional em todos os setores e ocu- 
pando posicoes de lideranca na atividade 
economica, na politica, na universidade e 
na admi nistracao publica. 

Senhor Ministro, 

Ao longo do tempo, os lacos entre nossos 
paises aprofundaramse notavelmente. Du- 
rante a ultima decada, em particular, a co- 
laboracao nipo-brasileira, que se iniciara 
pelas industrias siderurgica e de constru- 
cao naval, estendeu-se aos campos da mine- 
racao, da metalurgia, do reflorestamento, 
da fabricacao de celulose e da agricultura. 

Durante a visita realizada ao seu pais pelo 
Presidente da Republica do Brasil, no ano 
passado, foi assinado o Acordo de Coopera- 
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cao Cientifica e Tecnologica, pelo qual se 
reforcaram substancialmente as possibil ida- 
des de trabalho conjunto nesse importante 
dominio. Acredito que muito teremos a 
fazer no sentido de incorporar de forma sig- 
nificativa esta nova dimensao ao nosso rela- 
cionamento bilateral. 

A colaboracao na area agricola tambem 
vem oferecendo amplas perspectivas a apli- 
cacao de recursos humanos, financeiros e 
tecnicos brasileiros e japoneses. O PRODE- 
CER constitui um exemplo original de em- 
preendimento em que se conjugam energias 
de dois paises no sentido de desenvolver re- 
cursos que serao proveitosos para ambos, e, 
mais do que isso, para a Humanidade. 

Senhor Ministro, 

Animam nossos povos identicas aspiracoes 
de paz e prosperidade. Essa identidade tem 
facilitado o nosso dialogo e oferecido um 
territorio real de convergencia e compreen- 
sao pol it ica. 

Vive hoje o Brasil, e com ele grande parte 
da America Latina, um transe delicado de 
sua historia. No plano pol itico, encerramos 
um longo periodo de mando autoritario, e 
iniciamos um processo de reconstrucao ins- 
titucional. Desejamos lancar, de forma du- 
radoura, as bases de um sistema aberto e 
pluralista, que seja tambem dotado de um 
forte sentimento de responsabilidade social. 
Este movimento conta com ampla partici- 
pacao popular, talvez a maior de quantas ja 
se tenham manifestado neste pais. 

Tal evolucao, entretanto, ocorre no mo- 
mento em que vivemos tambem a mais gra- 
ve crise economica de nossa vida como na- 
cao independente. Apos realizarmos, duran- 
te largo periodo, um esforco substancial de 
absorcao da tecnologia e do capital indis- 
pensaveis a promocao do desenvolvimento 
e a elevacao dos niveis de vida de nossa 
gente, fomos colhidos pelos diversos veto- 
res da crise economica mundial. As majora- 
coes do preco do petroleo, a alta dos juros 
bancarios internacionais, o estreitamento 

dos mercados nos paises industrializados e 
a queda continua das cotacoes dos produ- 
tos primarios, levaram a formacao de vul- 
tosos debitos externos nos paises latino- 
americanos, e em particular no Brasil. 

Empenhamo-nos, neste momento, na tarefa 
ingente de gerar saldos comerciais e pagar 
nossos compromissos internacionais. Diver- 
sificamos a pauta de exportacoes e baixa- 
mos os custos internos. Em meio a esse es- 
forco, porem, e a essas dificuldades, depara- 
mo-nos com a ameaca do protecionismo, e 
somos convocados pela comunidade finan- 
ceira mundial a adotar politicas de ajuste 
interno conducentes a recessao e ao desem- 
prego. 

Como bem salientou o Presidente Jose 
Sarney, no pronunciamento que fez uma 
semana atras perante a Assembleia Geral 
das Nacoes Unidas, esforcamo-nos hoje por 
transferir divisas para os mesmos centros 
que discriminam o produto do nosso traba- 
lho. "Vivemos assim, - como disse o nosso 
Presidente -, entre a ameaca do protecio- 
nismo e o fantasma da inadimplencia". 

Desejamos saldar nossos compromissos ex- 
ternos, como sempre o fizemos em nossa 
longa historia de pais importador de capi- 
tais. Mas reivindicamos tambem que haja 
uma reparticao equitativa dos Onus da crise. 
Os ajustes economicos devem atingir as dis- 
torcoes em toda a parte onde elas estejam, 
e nao apenas nas economias mais vulnera- 
veis e dependentes do Terceiro Mundo. 

Senhor Ministro, 

O sentimento de confianca e respeito que 
sempre permeou nossas relacoes permite - 
e ate mesmo exige - a franqueza com que 
formulo essas reflexoes na companhia de 
Vossa Excelencia. Enxergamos no Japao 
um pais amigo, que viveu em epoca proxi- 
ma as vicissitudes do crescimento economi- 
co, e que dispoe de pontos de semelhanca e 
contato com as nacoes em desenvolvimento. 

Aguardamos com favoravel expectativa a 
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divulgacao das medidas restantes do Progra- 
ma de Acao japones no campo comercial. 
Nao escapara a observacao de Vossa Exce- 
lencia que as exportacoes brasileiras para o 
seu pais apresentam baixo indice de diversi- 
ficacao, e refletem, em contraposicao a nos- 
sa pauta de importacoes do Japao, uma 
concepcao de complementaridade que nao 
mais corresponde as real idades do estagio 
brasileiro de desenvolvimento. Contamos, 
pois, que possam ocorrer evolucoes positi- 
vas nesse setor, de molde a concorrermos, 
solidariamente e em condicoes de mutuo 
beneficio, para o encaminhamento das pre- 
sentes dificuldades. 

Necessitamos, portanto, Senhor Ministro, 
trazer uma contribuicao concreta para que 
o relacionamento entre nossos paises man- 
tenha o dinamismo que o tem caracterizado 
ao longo dos ultimos decenios. O Brasil da 
Nova Republica atribui relevo especial aos 

chanceler brasileiro 
da comissao mista 

Excelentissimo Senhor Ministro Shintaro 
Abe, 

Senhores Membros da Delegacao Japonesa, 

Senhores Membros da Delegacao Brasileira. 

E com satisfacao que inauguro, junto com 
Vossa Excelencia, a Primeira Reuniao da 
Comissao Mista Nipo-Brasileira de Coopera- 
cao Cientifica e Tecnologica. 

A instalacao deste foro constitui-se no pri- 
meiro passo para a operacionalizacao do 

lacos que o unem ao Japao, e deseja estrei- 
ta-los sempre mais, conservando e estimu- 
lando o curso ascendente que tem seguido 
o relacionamento bilateral. 

Honra-nos sobremodo a sua presenca entre 
nos, Senhor Ministro Shintaro Abe. Conhe- 
cemos os elevados servicos prestados por 
Vossa Excelencia a sua patria e a estima de 
que desfruta o seu nome junto a opiniao 
publica japonesa. Desejamos-lhe novos exi- 
tos no desempenho das missoes que lhe 
confia o povo niponico. 

Ergo, portanto, um brinde ao futuro das re- 
lacoes entre o Brasil e o Japao, a prosperi- 
dade crescente da nacao japonesa e a saude 
pessoal de Vossa Excelencia e da Senhora 
Abe. 

Muito Obrigado. 

abre a primeira sessao 
b rasil-ja pao 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Olavo Setubal, no Palacio do Itamaraty, em Brasllia, 
em 30 de setembro de 1985, por ocasiao da abertura da 
primeira sesdo da Comissao Mista Brasil-Japao. 

Acordo de cooperacao no Campo da Cien- 
cia e Tecnologia, assinado pelo Brasil e pelo 
Japao, em 1984, e que recentemente en- 
trou em vigor. Ao abrigo desse instrumen- 
to, e sob a coordenacao e acompanhamento 
da Comissao Mista, se intensificara a coope- 
racao cientifica e tecnologica entre institui- 
coes japonesas e brasileiras, atraves da troca 
de conhecimentos, ideias e tecnicas. 

Os resultados expressivos ja atingidos pela 
colaboracao entre o Brasil e o Japao, nos 
mais diversos campos, demonstram o quan- 
to podem realizar duas nacoes amigas quan- 
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do desejam unir esforcos em beneficio mu- 
tuo. Essa colaboracao tem sido isenta de 
conflitos e de temores porque se fundamen- 
ta em genuino respeito reciproco. A con- 
fianca que tal espirito gerou certamente 
estimulara o intercambio que ora se inicia. 

Por seus fundamentos e potencialidades, os 
trabalhos desta Comissao inserem-se numa 
perspectiva de longo prazo. Requerem, por 
isso mesmo, um entendimento permanente, 
seja a nivel dos Governos, seja a nivel das 
instituicoes, de modo a permitir que as pes- 
quisas e projetos conjuntos correspondam 
as expectativas que neles depositamos. Nes- 
se contexto, a presenca de Vossa Excelen- 
cia aqui, bem como a visita do Senhor Mi- 
nistro de Estado da Ciencia e Tecnologia, 
Renato Archer, ao Japao, em junho passa- 
do, realcam o interesse que nossos Gover. 
nos atribuem aos trabalhos conjuntos nesse 
dominio. 

Acreditamos que o intercambio bilateral 
em ciencia e tecnologia pode - e deve - 
constituir efetivo mecanismo para a promo- 
cao do desenvolvimento economico e so- 
cial. O Japao e um exemplo eloquente de 
como o avanco nesse campo pode consti- 

tuir-se em fonte de crescimento economico 
e bem-estar social. O Brasil, Senhor Minis- 
tro, assim como os demais paises em desen- 
volvimento, ve no conhecimento cientifico 
e tecnologico uma das alavancas essenciais 
ao progresso. 

Senhor Ministro, 

Sao particularmente auspiciosas as circuns- 
tancias que cercam o inicio dos trabalhos 
da Primeira Reuniao da Comissao Mista 
Nipo-Brasileira de Cooperacao Cientifica e 
Tecnologica. A presenca, na comitiva de 
Vossa Excelencia, de representantes de al- 
guns dos mais importantes orgaos que se 
ocupam da Ciencia e da Tecnologia no Ja- 
pao, certamente ensejara oportunidade im- 
par para proveitosa troca de impressoes 
com funcionarios de instituicoes brasileiras 
sobre o encaminhamento da cooperacao 
entre nossos paises. Estou seguro de que os 
exitos alcancados no setor cientifico e tec- 
nologico contribuirao decisivamente para o 
adensamento ainda maior das relacoes entre 
nossos paises e para o bernestar de nossos 
povos. 

Muito o brigado. 
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brasil e botsuana 
estabelecem 
relacoes diplomaticas 

Comunicado do I tamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasllia, em 26 de setembro de 1985. 

Os Governos da Republica Federativa do 
Brasil e da Republica de Botsuana estabele- 
ceram relacoes diplomaticas em nivel de 
Embaixada hoje, dia 26 de setembro de 
1985. 

relacoes diplomaticas 

E a seguinte a declaracao feita pelos dois 
Governos e assinada pelos seus represen- 
tantes, em Londres. 

"A Republica Federativa do Brasil e a Re- 
publica de Botsuana, desejosas de promover 
e consolidar os lacos de amizade entre os 
povos do Brasil e de Botsuana, na base da 
igualdade, do respeito mutuo e da nao-in- 
tervencao dos seus respectivos assuntos in- 
ternos, concordaram em estabelecer rela- 
coes diplomaticas, em nivel de Embaixada, 
em 26 de setembro de 1985". 

A representacao brasileira em Gaborone se- 
ra cumulativa com a Embaixada do Brasil 
em Lusaca. 

designacao de 
em baixadores brasileiros 
Fernando Paulo Simas Magalhaes, para Em- 
baixador junto a Representacao do Brasil 
na ALADI (Montevideu), e Celso Monteiro 
Furtado, para Embaixador junto a Repre- 
sentacao do Brasil na Comunidade Econo- 
mica Europeia - CEE (Bruxelas), em 30 de 
agosto. 

Josue de Souza Montello, para Embaixa- 
dor junto a Representacao do Brasil na 
Unesco (Paris), em 12 de setembro. 

entrega de credenciais de 
embaixadores estrangeiros 

Liakat Ali Errol Alibux, do Suriname, e 
Warwick Eduard Weemaes, da Australia, 
em 9 de julho. 

Barry Hewitt Brooks, da Nova Zelandia, 
e Abdalla Saleh AI-Ashtal, da Republica 
Democratica Popular do Iemen, 23 de ju- 
lho. 

Jose Rigoberto Arriaga Chinchilla, de Hon- 
duras, e Dilbagh Singh, da [NDIA, em 20 
de agosto. 
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Jorge Javier Jenkins Molieri, da Nicaragua, Lambana Tchaou, do Togo, Qais Tawfiq 
e Tao Dazhao, da Republica Popular da AI-Mukhtar, do Iraque, e Bachir Ould 
China, em 27 de agosto. Rou is, da Argelia, em 10 de setembro. 
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acordo de cooperacao entre 
o brasil e a oroaniiacao 
mundial da propriedade 
intelectual* 

Acordo de Cooperacao entre o Brasil e a Organizacao 
Mundial da Propriedade Intelectual, assinado em Genebra, 

em 3 de julho de 1985, pelo Embaixador Representante 
Permanente do Brasil, Paulo Nogieira Batista, pelo 

presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), Mauro Fernando Maria Arruda, e pelo 

diretor-geral da Organizacao Mundial da Propriedade 
Intelectual, Arpad Bogsch. 

O Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante 
denominado Governo) 
e 
A Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (do- 
ravante denominado OMPI), 

Tendo em vista os excelentes resultados alcancados, ate 
agora, decidiram prorrogar, por periodo adicional de tres 
anos, a iniciar-se em 10 de abril de 1985, o Acordo de 
Cooperacao, de 28 de setembro de 1978, entre o GO- 
VERNO e a OMPI, com a seguinte redacao: 

1. O Governo esta ciente da importancia da propriedade 
industrial para os objetivos dos palses em desenvolvimen- 
to, especialmente no campo da transferencia de tecnolo- 
gia e da industrializacao. O Governo, no entanto, reconhe- 
ce que a falta de uma infra-estrutura administrativa ade- 
quada, no campo da propriedade industrial, nos palses em 
desenvolvimento, nao Ihes tem permitido, ate o presente, 
tirar a maior vantagem possivel das possibilidades ofereci- 
das pela propriedade industrial, particularmente quanto 
ao uso da informacao tecnologica contida nos documen- 
tos de patente e a respectiva literatura, a promocao da 
inovacao tecnologica, inclusive a criacao e adaptacao de 
tecnologia local e quanto a outros aspectos da transfe- 
rencia de tecnologia. 

2. O Governo, atraves de um projeto executado pela 
OMPI, com a colaboracao financeira do Programa das Na- 

coes Unidas para Desenvolvimento (PNUD), conseguiu 
aperfeicoar, nesses ultimos anos, sua propria infra-0s- 
trutura no campo da propriedade industrial. 

3. O Governo, atribui grande importancia a coopera- 
cao entre os paises em desenvolvimento, em todos os 
setores dos campos tdcnico e economico. visto que o in- 
tercambio de experiencias entre ales, na luta comum pelo 
progresso economico e industrial, devera facilitar a solu- 
cao de seus problemas. 

4. Em vista das consideracoes acima, o Governo resolveu 
fazer uma substancial contribuicao para o programa de 
cooperacao para o desenvolvimento da OMPI colocando 
a disposicao de outros palses em desenvolvimento, atraves 
da OMPI, sua propria experiencia. Assim, o Governo deci- 
diu fazer a OMPI a seguinte oferta de cooperacao, com 
base nas condicoes abaixo: 

O Governo organizara, anualmente, cursos de treina- 
mento, ou recebera, individualmente, estagiarios dos 
palses em desenvolvimento, no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, nos se- 
guintes campos de atividades: 

i )  administracao geral de um Escritorio de Patentes; 

ii) uso da informacao tecnologica contida em docu- 
mentos de patente e a respectiva literatura; 

iii) busca e exame de pedidos de patente; 

iv) classificacao de documentos de patente; 

V) USO do equipamento internacional, no campo de 
documentos de patente; 

vi) arquivo de buscas; 

vii) arquivo de marcas; 

viii) todos esses campos de atividade combinados. 

Durante o perlodo de treinamento, os treinandos po- 
derao acompanhar os procedimentos de exame dos 
contratos de transferencia de tecnologia. 

Os acordos Bilaterais do Brasil com outros Palses, cuja Integra estl sendo publicada nesta Resenha, localizados nas &i- 
nas 93 a 116, %o aqueles que foram assinados no terceiro trimestre de 1985 e que entraram em vigor imediatamente 
apos a assinatura. 
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Todos os anos, a OMPI e o Governo, conjuntamente, PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA 
estabelecera0 o tipo de programa de treinamento que PROPRIEDADE INTELECTUAL 
sera elaborado nos termos derte Acordo de Coopera- 
cao. As discussoes serao realizadas com anteced6ncia A r W  -h 
suficiens de modo a possibilitar, a ambas as Partes, os Diretor Geral 
preparativos necessarios, tais como convites aos parti- 
cipantes, material para treinamento, apoio loglstico, 
acomodacoes, assuntos orcamentarios, e outros. 

d) A OMPI e o Governo, conjuntamente, discutirao a se- 
lecao dos candidatos baseando-se nas sugestoes e pro- 
postas de ambas as Partes. A selecao final se efetivara 
quando ambes as Partes tiverem chegado a um acor- 
do que satisfaca a todos os envolvidos. 

e) O treinamento sera realizado, basicamente, em por- 
tugues e, dependendo da especialidade e da disponi- 
bilidade de pessoal, em ingles, frances ou espanhol, 
ficando entendido que, no caso de participantes de 
paises de lingua espanhola da Am4rica Latina, a ques- 
tao do idioma em relacao ao portugues, nao devera ser 
tao importante quanto para os participantes proveni- 
entes de outros ~alses.  

f )  O Governo concorda em arcar com as despesas de dia- 
rias & manutencao dos treinandos, a partir de sua che- 
gada ao Rio de Janeiro e at6 a sua partida. A OMPI ar- 
cara com as despesas de viagem internacional, de seus 
palses de origem at4 o Rio de Janeiro e regresso, para 
um determinado numero de treinandos, dentro do nu- 
mero limite a ser aceito pelo Governo, e procurara r e  
cursos extra-orcamentarios com referencia aos demais. 

g) O Governo e a OMPI avaliarao, anualmente, os resulta- 
dos de cada programa de treinamento, apos a sua con- 
clusao. 

5. O presente Acordo B firmado por um perlodo de tres 
anos, a partir de 19 de abril de 1985. 

6. Tanto o Governo quanto a OMPI poderao, a cada 
dois anos, sugerir um ao outro que os termos deste Acor- 
do de Cooperacao sejam revistos, neste caso, se aceitos, a 
revisao podara se estender as propostas de modificacao 
deste Acordo. 

Celebrado em Genebra, em 03 de julho de 1985. 

PELA REPUBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL: 

Paulo Nogueira Batista 
Embaixador, Representante 

Permanente do Brasil 

Mauro Fernando Maia Arruda 
Presidente do Instituto 

Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) 

ajuste complementar brasil- 
alemanha Dara 
desenvolvbento dos recursos 
hidricos do nordeste 

Ajuste Complementar ao Acordo sobre Cooperacb 
Tknica entre o Brasil e a Republica Federal da Alemanha, 

assinado atrmb de troca de Notas no Palacio do 
Itamaraty, em Brasllia, em 8 de julho de 1985, pelo 

Ministro da Estado das Relacoes Exteriores, Olavo 
Setubal, e pelo Embaixador Extraordinhrio e 

Plenipotencilrio da Alemanha, Walter Gorenflor 

A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da 
RepOblica Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota-EZ-4451 
1301418185. datada de hoje, cujo teor em portugues 6 o 
seguinte: 

"Senhor Ministro. 

Com referencia, a Nota Verbal DCOPTIDE-113121644 
(846) (F36), de 16 de setembro de 1983, e ao Ajuste de 
12 de junho de 1979, bem como em execucao do Acordo 
sobre CooperHo Tecnica, de 30 de novembro de 1963, 
concluldo entre os dois Governos, a Embaixada da RepO- 
blica Federal da Alemanha tem a honra de propor ao Mi- 
nistbrio das Relacoes Exteriores da RepOblica Federativa 
do Brasil o seguinte Ajuste Complementar sobre o proje 
to "Desenvolvimento dos Recursos Hldricos no Nordes- 
te". 

I O Governo da RepOblica Federal da Alemanha e o Go- 
verno do Brasil estao de acordo em dar prosseguimento 
B promocao conjunta do mencionado projeto, por um pe- 
riodo maximo de 3 anos. 

II Para esse fim, ao Gowrno da RepOblica Federal da 
Alemanha cabera: 

1. a) enviar 2 peritos de longo prazo, pelo perlodo maxi- 
mo total de 72 homenslmes; 

b) designar at6 6 professores para prestarem assesso- 
ria ao projeto, pelo perlodo mhximo total de 12 
homenslmes; 
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contratar um cientista idoneo, a ser encarregado da 
assistencia academica do projeto, pelo perlodo ma- 
ximo de 36 homenslm8s; 

fornecer o equipamento necessario, desde que sem 
similar nacional, inclusive pecas de reposicao para 
equipamentos ja fornecidos, bem como literatura 
especializada; 

2. facultar estagios de aperfeicoamento, fora do projeto, 
pelo perlodo maximo total de 45 homenslmes, para at6 5 
tecnicos, na qualidade de bolsistas; apos seu regresso, esses 
tecnicos atuarao no projeto, dando autonomamente conti- 
nuacao as atividades dos tdcniws enviados. 

III Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera: 

assegurar que os equipamentos a serem fornecidos 
pelo Governo da Republica Federal da Alemanha 
para o ensino e pesquisa hidrologicos sejam devida- 
mente instalados, sendo providenciada a manuten- 
cao e o funcionamento dos mesmos; 

criar todas as condici5es para a conexao da estacao 
de dados do computador da UFPb, assegurando aos 

tecnicos acesso suficiente ao equipamento; 

tomar providhcias para que os t h i c o s  brasi- 
leiros deem seguimento, o mais cedo posslvel, as 
tarefas dos tecnicos enviados pelo Governo da Re- 
publica Federal da Alemanha; 

permitir que os tecnicos brasileiros realizem mis- 
soes de pesquisa e consultoria, para garantir assim a 
utilizacao pratica do ensinamento adquirido; 

assegurar que as contribuicoes necessarias a execu- 
cao do projeto sejam prestadas pelo executor na- 
cional, desde que delas nao se tenha incumbido o 
Governo da Republica Federal da Alemanha. 

IV De resto, aplicar-se40 tambem ao presente Ajuste as 
disposicoes do acima referido Acordo, de 30 de novembro 
de 1963, inclusive a clausula de Berlim (artigo 10), e do 
Ajuste de 12 de junho de 1979. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil con- 
corde com as propostas apresentadas nos itens I a IV, esta 
Nota verbal e a de resposta do Ministerio das Relacoes Ex- 
teriores da Republica Federativa do Brasil, em que se ex- 
presse a concordancia do mesmo, constituirao um Ajuste 
entre os dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota 
de resposta de Vossa Excelencia. 

A Embaixada da Republica Federal da Alemanha aprovei- 
ta esta oportunidade para reiterar ao Ministerio das Rela- 
coes Exteriores da Republica Federativa do Brasil os pro- 
testos da sua mais elevada consideracao." 

Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governo 
brasileiro concorda com os termos da Nota acima transcri- 

ta, a qual, juntamente com a presente, passa, a constituir 
um Ajuste-entre os nossos dois Governos, a entrar em vi- 
gor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideractio. 

0lavo Egydio Setubai 
Ministro de Estado das Relacoes 

Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil 

brasil e eua assinam 
memorando de entendimento 
para cooperaciio na area 
espacial e acordo sobre 
comdrcio de t8xteis 

Memorando de Entendimento entre a Comirsao 
Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE) e a 

Administracao Nacional de Aeronautica e Espgo 
(NASAI para o Experimento TroposfBrico Global 
(GTE) e para Experimento da Camada Limite na 

Amazbnia (ABLE-2). assinado, no Palacio do 
Itamaraty, em Brasflia, em 17 de julho de 1985, 
pelo Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 

Olavo Setubal, e pelo Embaixador Extraordinario 
e Plenipotenci6rio dos Estados Unidos da Ambrica, 
Diego Asencio; e Acordo, por troca de Notas, sobre 

ComBrcio de Texteis de Algodao, La e Fibras 
Sinteticas e produtos texteis, assinado, no Palacio 

do Itamaraty, em Brasllia, em 29 de agosto de 1985. 

Memorando de entendimento entre a COBAE e a NASA 

A Sua Excelencia o Senhor Diego Asencio, 

Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario dos 
Estados Unidos da America. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce- 
lencia que a Comissao Brasileira de Atividades Espaciais - 
COBAE - e a Administracao Nacional de Aeronautica e 
Espaco dos Estados Unidos da AmBrica - NASA - acor- 
daram a raalizactTo de um projeto conjunto como se con- 
t6m no seguinte Memorando de Entendimento: 

"Memorando de entendimento entre a Comissao Brasileira 
de Atividades Espaciais (COBAE) e a Administracao Na- 
cional de Aeronautica e Espaco (NASAI para o Experi- 
mento Troposferico Global (GTE) Experimento da Ca- 
mada Limite na Amazonia (ABLEL) - 2. 

1. A Comissao Brasileira de Atividades Espaciais (CO- 
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BAE) e a Administracao Nacional de Aeronautica e Espa- 
Fo dos Estados Unidos da America (NASA) concordam 
em conduzir estudos da qiifmica troposfbrica na camada 
limite planethria sobre a floresta tropical umida da Ama- 
zonia central, a serem implementados do lado brasileiro 
pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) do Cone!ho 
Nacional de Oerenvolvimento Cientlfico e TecnolkCO 
(CNPq), para determinar a influhcia da floresta tropical 
Umida da Amazonia central na troca gasosa, qulmica e ba- 
lancos de monoxido de carbono, ozbnio, oxido nitroso e 
metano, atraves de um programa conjunto COBAEICNPal 
INPE - NASA, para efetuar medicoes no nlvel do solo,& 
reas, por intermedio de avioes e, no futuro, atrads de da -  
taformas mpaciais. maneja-se que a primeira expedicso seia 
conduzida a partir de uma base de operacoes em Manaus, 
Brasil, durante 45 dias, nos meses de julho e agosto de 
1985. Os voos relativos a missao em territorio brasileiro 
serao coordenados pela COBAE-CNPqIINPE. Uma segun- 
da expedicao esta sendo preparada para 1987, e para esta 
sera proposto um Memorando adicional. 

2. A NASA, de seu lado, empregara seus melhores esfor- 
cos no sentido de levar a termo as seguintes responsabili- 
dades, relativas a agencias e institutos norte-americanos: 

Participar, juntamente com o CNPqllNPE, no Planeja- 
mento das medicoes aereas e no nlvel do solo, a serem 
realizadas de modo a atingir os objetiws cientlficos do 
experimento conjunto GTEIABLE-2; 

Fornecer uma aeronave (NASA-Electra) equipada ex- 
clusivamente com instrumentos para os fins cientlficos 
no item 1, havendo, na mesma, espaco disponlvel para 
dois experimentos e para cientistas elou observadores 
brasileiros que conduzirao as medicoes aereas pelo 
CNPqIINPE; 

Organizar e conduzir as expedicoes dreas, bem como 
as campanhas terrestres relativas ao experimento GTEI 
ABLE-2. Como a assistencia do CNPqllNPE sera ne- 
necessaria de modo a possibilitar A NASA levar a termo 
suas responsabilidades, a NASA fornecera transporte, 
diarias e outro suporte, acordado mutuamente, aos 
partticipantes brasileiros que a assistirem nessa tarefa; 

Fornecer um sistema de balao cativo para observacgo 
meteorologica de baixa altitude; 

Fornecer sistemas adicionais de radiossonda e ozonos- 
sonda necessarios ao suporte adequado 9 expedicao; 

Seguir as regulamentacoes e legislacao brasileira relati- 
vas as atividades de sobrevoo e de operacoes de solo; 

Fornecer ao CNPqIINPE, bem como a todas as insti- 
tuicoes brasileiras designadas pelo Governo brasileiro, 
copias de todos os dados cientlficos e resultados obti- 
dos durante as missoes GTEIABLE-2; 

Participar, juntamente com o CNPqIlNPE, na andise e 

publiceck dor dados e resultados obtidos neste proje- 
to  de cooperac8o bilateral. 

3. O CNPqllNPE, por sua vez, empregara seus melhores 
esforcos no sentido de levar a termo as seguintes responsa- 
bilidades relativas a instituicoes e orgaos brasileiros: 

a) Participar, juntamente com a NASA, no planejamento 
das medicoes aereas e no nlvel do solo, a serem realiza- 
das de modo a atingir os objetiws cientlficos do expe- 
ri mento conjunto GTEIABLE-2; 

b) Participar, juntamente com a NASA, na organizacao e 
realizacao das expedicoes aereas e terrestres do experi- 
mento em questao; 

C) Fornecer dados meteorologicos obtidos pela torre de 
45 metros pertencentes ao CNPqIINPE e localizada a 
nordeste de Manaus; 

d) Fornecer espaco flsico, energia e pessoal para assistir 
as operacoes dos baloes cativos fornecidos pela NASA 
na Reserva Florestal Ducke; 

e) Obter junto as autoridades brasileiras a devida autori- 
zacao para a realizacao do projeto cientlfico em ques- 
tao. Adicionalmente, o CNPqIINPE orientara e assisti- 
ra a NASA para o cumprimento da legislacao e regula- 
mentacao brasileiras com respeito as operacoes da ae- 
ronave e 5s operacoes na superf lcie; 

f)  Assistir na obtencao de suporte loglstico para as ope  
racoes da NASA. Este item podera incluir, mas nao b 
restrito a: 

a) um aeroporto proximo a Manaus para opera-s da 
aeronave (NASA-ELECTRA ) e o apoio terrestre 
correspondente (v.g.combustlvel, fornecimento de 
energia, seguranca); 

b )  espaco para laboratorio e armazenagem no aeropor- 
to; 

C) velculos de tracao nas quatro rodas; 

d) uma aeronave lave; 

e) um barco de pequenas dimensoes; 

f)  material de laboratorio. 

As despesas referentes a esse suporte serao pagas pela NA- 
S A. 

g) Fornecer imagens de cobertura de nuvens do sathlite 
GOES enquanto durar a expedicao; 

h) Fornecer a NASA copias de todos os dados cientlfi- 
cos e resultados obtidos durante as missoes GTEI 
ABLE-2; 
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i )  Participar, juntamente com a NASA, na analise e pu- 
blicacao dos dados e resultados obtidos neste projeto 
de cooperacao bilateral. 

4. Os seguintes entendimentos adicionais sao estabeleci- 
dos: 

a) O CNPqIINPE e a NASA concordam em designar pes- 
soas que serao responsaveis pela execucao do que for 
acordado neste projeto de cooperac80; 

b) O CNPqIlNPE e a NASA arcarao, cada qual, com os 
custos do desempenho de suas respectivas atividades, 
inclusive despesas de viagem e estada de seu proprio 
pessoal, asssim como despesas de transporte de todo o 
seu equipamento, ressalvado o disposto nos itens 2 e 3 
acima; 

C) A capacidade do CNPqIlNPE e da NASA, no desempe- 
nho das atividades descritas neste Memorando, esta su- 
jeita aos seus respectivos procedimentos de liberacao 
de recursos; 

d) A divulgacao publica de informacoes referentes a ativi- 
dades relativas A execucSo deste projeto de cooperacao 
poder6 ser feita, conforme apropriado, pelo CNPqI 
INPE e pela NASA, em funcao de suas proprias ativi- 
dades e apos consulta mutua; 

e) Os pesquisadores envolvidos no projeto GTEIABLE-2 
terao um perlodo de nove meses, a partir do termino 
de cada expedicao de campo, para realizarem verifica- 
coes, calibragens e analises iniciais dos dados obtidos. 
Cada pesquisador envolvido compromete-se a fornecer 
cbias dos dados obtidos ao escritorio central do pro- 
jeto GTE, para deposito no arquivo e dados GTEI 
ABLE-2 e ao CNPqllNPE, em tempo habil, de modo a 
permitir que os mesmos sejam divulgados para a comu- 
nidade cientlfica internacional nove meses apos cada 
expedicao de campo do projeto GTEIABLE-2 e apos 
consulta mutua; 

f )  Os resultados obtidos deste projeto de cooperacao es- 
tarao disponlveis para a comunidade cientlfica em ge- 
ral, atraves de publicacoes nos canais competentes e 
apos consulta entre o CNPqllNPE e a NASA. Nesse ca- 
so, o CNPqIlNPE e a NASA poderao reproduzir e se 
utilizar do material em questao, para seus objetivos 
proprios, independentemente de pagamento de direi- 
tos autorais; 

g) Ressalvados os direitos individuais legalmente assegura- 
dos, o CNPqllNPE e a NASA concordam em nao rei- 
vindicar indenizacao por ferimentos, lesoes pessoais ou 
morte, bem como por perdas e danos de propriedades 
do CNPqllNPE ou da NASA e tambem de seus sub- 
contratados, advindos de fatos ocorridos, por negligen- 
cia ou nao, durante a execucao desse projeto ou a ele 
ligados; 

h) Na eventualidade de danos pessoais ou materiais a ter- 

ceiros, decorrentes da execucao desm projeto de co- 
operacao, o CNPqIINPE e a NASA consultar-se-ao 
prontamente sobre quaisquer indenizacoes que devam 
ser efetuadas; 

I )  A NASA assegura que seus participantes assumirao to- 
tal responsabilidade por qualquer dano causado a 
equipamentos norte-americanos. O CNPqIINPE assu- 
me total responsabilidade por qualquer dano causado a 
equipamentos brasileiros e assegura que todas as pre- 
caucbs cablveis serao tomadas no sentido de proteger 
os equipamentos norte-americanos durante sua estada 
em locais predeterminados no Brasil, de modo que os 
mesmos possam voltar aos Estados Unidos da America 
no mesmo estado de consewacgo, salvo desgaste nor- 
mal; 

j) A COBAE e a NASA empregarao o melhor de seus es- 
forcos para provar a liberacao alfandegaria gratuita, em 
seus respectivos palses, do equipamento necessario a 
este proejto. . 

2. Caso o Governo de Vossa Excelhcia esteja de acordo, 
a presente Nota e a de resposta, de mesmo teor e mesma 
data, constituirao um Acordo entre nossos Governos, o 
qual entrara em vigor na data de hoje e ter6 duracao de 
dois anos, prorrogavel por entendimento entre a COBAE 
e a NASA e aprovado pelos respectivos Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha alta estima e mui distinta consi- 
deracao. 

ACORDO SOBRE COMERCIO DE TEXTEIS 

O Ministkio das Relacoes Exteriores cumprimenta a 
Embaixada dos Estados Unidos da AmBrica e tem a honra 
de acusar recebimento da Nota n? 279, de 7 de agosto de 
1985, e dos respectivos Anexos A e B, relativos as expor- 
tacoes de produtos texteis e de Vestuario do Brasil para os 
Estados Unidos da America, cujo conteudo, em portu- 
gues, e o seguinte: 

"A Embaixada dos Estados Unidos da Adr ica  cumpri- 
menta o Ministerio das Relacoes Exteriores da RepOblica 
Federativa do Brasil e tem a honra de fazer referencia ao 
Acordo sobre Comercio Internacional de Texteis, celebra- 
do em Genebra, em 20 de dezembro de 1973, com anexos, 
prorrogado por protocolo, em Genebra, em 22 de dezem- 
bro de 1981 idoravante denominado Ajuste). A Embaixa- 
da faz referhcia aos entendimentos mantidos entre repre- 
sentantes do Governo da Republica Federativa do Brasil e 
do Governo dos Estados Unidos da America, em Brasllia e 
Washington, O. C., no periodo fevereiro-junho de 1985, 
com respeito a tdxteis de algodao, la e fibras sinteticas, e 
produtos texteis manufaturados no Brasil e exportados 
para os Estados Unidos. Como resultado desses entendi- 
mentos e com base no artigo quarto do Acordo, a Embai- 
xada tem a honra de propor, em nome do Governo dos 
Estados Unidos da AmBrica, o Acordo sobre Comercio de 
Texteis de algodao, La e Fibras Sinteticas, e Produtos 
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Texteis entre o Governo do Brasil e o Governo dos Esta- 
dos Unidos da Ambrica, abaixo transcrito. 

VIGENCIA DO ACORDO 

1. Este acordo tera vigencia pelo oerlodo compreendido 
entre I ?  de abril de 1985 e 31 de marco de 1988. Cada 
"ano-acordo" tera duracao de 12 meses, a partir do dia 19 
de abril de um determinado ano at6 o dia 31 de marco do 
ano seguinte. 

COBERTURADOACORDO 

2. Os dxteis e os produtos texteis a que se refere este 
Acordo sao os mencionados no Anexo A. Estao sujeitos as 
disposicoes deste Acordo fibras, fios, tecidos, confeccoes, 
artigos de vestuario e outros produtos texteis manufatu- 
rados (isto i, produtos cujas principais caracterlsticas deri- 
vem de componentes texteis) de algodao, la, fibras sinteti- 
cas ou suas misturas, nos quais algumas ou todas dessas fi- 
bras combinadas representem o valor principal das fibras 
ou 50% ou mais em peso (ou 17% ou mais em peso de la) 
dos produtos. 

3. Para os efeitos deste Acordo, os produtos texteis serao 
classificados como texteis de algodao, la ou fibras sinteti- 
cas, se constitulrem a totalidade ou o valor principal de 
qualquer dessas fibras. Quaisquer dos produtos a que se 
refere o paragrafo segundo, embora ngo tendo no algodao, 
la ou fibras sintbticas seu valor principal, serao classifica- 
dos como segue: 

Texteis de algodao, se contiveram 50% ou mais em 
peso de algodao, ou se o algodao, juntamente com a 
la elou as fibras sintbticas, corresponder a, ou exce- 
der, 50% em peso e o componente algodao corres- 
ponder ao peso de cada um dos componentes la elou 
fibras sintbticas, ou exced&lo; 

Texteis de la que nao sejam os de algodao e em que a 
la exceder 17% em peso de todas as fibras compo- 
nentes; ou 

Texteis de fibras sintbticas, caso nao se incluam em 
alguma das categorias anteriores. 

a) O sistema de categorias e taxas de conversao ao equiva. 
lente em jardas quadradas relacionadas no Anexo A se- 
ra aplicado na implementacao deste Acordo. Para 0s 
efeitos de calculo das cotas e dos dibitos sobre as co- 
tas serao aplicadas as taxas de conversao para cada ca- 
tegoria discriminada no Anexo A. 

b) Para os efeitos deste Acordo e tendo em conta os pa- 
droes de comercio existentes entre o Brasil e os Esta- 
dos Unidos, as categorias abaixo indicadas sao incorpo- 
radas e tratadas como categorias simples: 

COTAS AGREGADAS ESPEC~FICLS 

4. Comecando no primeiro ano-acordo e durante o prazo 
subsequente deste acordo, o Governo brasileiro devera li- 
mitar suas exportacoes anuais, do Brasil para os Estados 
Unidos, de texteis de algodo, I8 e fibras sinteticas, bem 
como de produtos de texteis, as cotas agregadas e especlfi- 
cas estabelecidas no Anexo B. As cotas agregadas poderao 
ser ajustadas nos termos que estabelece o paragrafo quin- 
to. As cotas especlficas poderao ser ajustadas nos termos 
das disposicoes dos paragrafos quinto e sexto. As cotas 
agregadas e especificas descritas no Anexo B incluem cres- 
cimento, mas nao incluem flexibilidade, nos termos do pa- 
ragrafo quinto, no caso das cotas agregadas, ou nos termos 
dos paragrafos quinto e sexto, no caso das cotas especlfi- 
Cas. 

FLEXIBILIDADE (TRANSPORTEIANTECIPACAO) 

5. A proporcao em que qualquer cota especifica estabe- 
lecida no Anexo B podera ser excedida em qualquer ano- 
acordo, a titulo de transporte (o uso de qualquer quanti- 
dade nao utilizada - saMo -da cota correspondente fi- 
xada para o ano-acordo anterior) d o u  antecipacao (utili- 
zacao de uma porcao da cota correspondente fixada para 
o ano-acordo subsequente), e de 1 1 % , dos quais a porcao 
antecipada nso excedera 6% . A proporcao em que qual- 
quer cota agregada estabelecida no Anexo B podera ser 
excedida, em qualquer anoacordo, a tltulo de transporte 
ou antecipacao, sera objeto de consulta entre os dois Go- 
vernos. As consultas deverao ser feitas no prazo de 30 dias 
a contar da data de recebimento do pedido formulado pe- 
lo Governo brasileiro. 

Para os efeitos deste Acordo, ocorrera saldo quando as 
exportacoes de thxteis ou de produtos texteis, do Bra- 
sil para os Estados Unidos, durante um ano-acordo, fo- 
rem inferiores a cota agregada ou a qualquer cota espe- 
clfica estabelecida no Anexo B, ou, em todo caso, 
abaixo da cota ja objeto de reducao. 

Nenhum transporte de cota sera efetuado no primeira 
ano-acordo. Nenhuma antecipacao sera efetuada no UI- 

timo ano-acordo. 

FLEXIBILIDADE (TRANSFER~NCIA) 

Durante qualquer ano-acordo, dentro dos limites da 
cota agregada pertinente, as cotas especlficas estabeleci- 
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das no Anexo B poderao ser excedidas em ate 6%. ade- 
mais de qualquer ajuste permitido no paragrafo quinto. O 
Governo brasileiro podera indicar ao Governo dos Estados 
Unidos a(s) cotais) especlficais) a seriem) aumentadais). 

7. O Governo dos Estados Unidos podera aplicar a flexi- 
bilidade prevista nos paragrafos quinto e sexto a qualquer 
cota especlfica. sempre que o ajuste parecer adequado pa- 
ra facilitar o fluxo de comercio e a boa administracao do 
Acordo. Na medida em que tais ajustes forem realmente 
utilizados, estes serao implementados por transporte, an- 
tecipacao e transferencia, nessa ordem. Qualquer flexibi- 
lidade nao utilizada sera novamente creditada a cota de o- 
rigem. 

MECANISMO DE CONSULTA 

8. a) Se o Governo dos Estados Unidos considerar que 
importacoes de texteis de algodao, la ou fibras sin- 
tbticas, ou produtos texteis procedentes do Brasil, 
em qualquer categoria ou relativas a qualquer pro- 
duto, nao previstas nas cotas especlficas estabeleci- 
das no Anexo B, estejam, devido a desorganizacao 
de mercado ou ao risco de tal ocorrencia, ameacan- 
do impedir o desenvolvimento ordenado do combr- 
cio entre os dois palses, o Governo dos Estados 
Unidos podera solicitar consultas com o Governo 
brasileiro com vistas a evitar essa desorganizacao de 
mercado ou a ameaca de tal ocorrencia. O Governo 
dos Estados Unidos, ao solicitar a consulta, devera 
fornecer ao Governo brasileiro uma declaracao fa- 
tua1 pormenorizada das razoes e justificativas para 
seu pedido 'de consulta, com dados- atualizados, 
que, no entender do Governo dos Estados Unidos, 
demonstrem: 

1) A existencia ou ameaca de desorganizacao de 
mercado, de acordo com o que estabelece o A- 
nexo A do Acordo sobre o Comercio Interna- 
cional de Texteis; e 

2) O papel das exportacoes do Brasil, no caso de 
desorganizacao ou ameaca dessa ocorrencia. 

b) Ambos os Governos concordam em formular suas 
consultas no prazo de 30 dias apos o recebimento 
do pedido de consulta. Ambas as partes concordam 
em envidar todos os esforcos para chegar a acordo 
sobre solucoes mutuamente satisfatorias para a 
questao, dentro de 90 dias a contar da data de rece- 
bimento de tal pedido, a menos que esse prazo seja 
prorrogado por mutuo acordo. 

C) Durante o perlodo de 90 dias, o Governo brasileiro 
concorda em manter seus embarques para os Esta- 
dos Unidos de texteis de algodao, la ou fibras sinte- 
ticas, ou produtos texteis objeto da consulta, a um 
nlvel nao superior a 35% da quantidade importada 

na respectiva categoria ou produto, de acordo com 
a "U.S. General Import Statistia", durante os 12 
primeiros dos 14 meses imediatamente anteriores 
ao mes em que a solicitacao de consulta tiver sido 
formulada. 

d) Se, nessas consultas, nao se tiver alcancado solucao 
mutuamente. satisfatoria, o Governo dos Estados 

Unidos podera estabelecer cotas especlficas para 
embarques de texteis de algodao, la e fibras sinte- 
ticas, e produtos texteis, na categoria ou produto 
pertinente, durante a vigencia do Acordo. A quan- 
tidade nao sera inferior a importada na respectiva 
categoria ou produto, de acordo com a "U.S. Gene- 
ral Import Statistics", durante os 12 primeiros dos 
14 meses imediatamente anteriores ao mes em que 
a solicitacao de consulta tiver sido formulada, mais 
20% para as categorias de produtos de algodao e 
fibras sinteticas e 6% para as categorias de produ- 
tos de la. 

e) O primeiro perlodo de qualquer cota especlfica es- 
tabelecida no subparagrafo id) tera inlcio no pri- 
mebo dia apoi a conclusao do perlodo de consulta 
e terminara no ultimo dia do ano-acordo em que a 
cota especlfica for estabelecida. Se uma cota especl- 
fica for estabelecida durante um ano-acordo, tal co- 
ta e qualquer transferencia ou antecipacao aplicavel 
sera rateada para corresponder ao perlodo remanes- 
cente do ano-acordo em andamento. Nao sera efe- 
tuado transporte no primeiro ano-acordo. Para ca- 
da ano-acordo remanescente, qualquer cota especl- 
fica sed aumentada em 6% por ano-acordo, no ca- 
so das categorias de produtos de algodao e fibras 
sintbticas, e em 19, no caso das categorias de pro- 
dutos de la. 

MEDIDAS POR EXCESSO DE EMBARQUE 

9. Podera ser negada a entrada nos Estados Unidos de ex- 
portacoes procedentes do Brasil em excesso das cotas au- 
torizadas em qualquer ano-acordo. Qualquer embarque 
cuja entrada tiver sido proibida podera ser autorizado a 
entrar nos Estados Unidos, caso em que sera debitado a 
cota do ano-acordo subsequente. O Governo dos Estados 
Unidos devera informar o Governo brasileiro sobre a ado- 
@o de tais medidas. 

a) As exportacoes procedentes do Brasil, superiores as co- 
tas autorizadas em qualquer anoacordo, serao, caso te- 
nham sua entrada nos Estados Unidos autorizada du- 
rante esse ano-acordo, debitadas as cotas do ano-acor- 
do subsequente. 

b) Qualquer medida adotada de acordo com este paragra- 
fo nao prejudicara os direitos de qualquer um dos Go- 
vernos no que concerne a consultas. 

10. O Governo brasileiro devera envidar seus melhores es- 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



forcos no sentido de espacar suas exportacoes para os Es- 
tados Unidos, de maneira uniforme, dentro de cada cate- 
goria, durante cada ano-acordo, levando em conta fatores 
sasonais normais. 

ASSIST~NCIA.DOS ESTADOS UNIDOS DA 
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE COTAS 

11 ., O Governo.brasileiro administrara seu sistema de con- 
trole de expor tach nos termos deste Acordo. O Governo 
dos Estados Unidos podera dar assistencia ao Governo 
brasileiro na implementacso das disposicoes de cotas p re  
vistas neste Acordo, mediante o controle de importacoes, 
pela data de exportacao de texteis e de produtos texteis 
incluldos neste Acordo, visadas pelo Governo brasileiro 
segundo o Acordo de Vistos. 

INTERCAMBIO DE DADOS 

12. O Governo dos Estados Unidos devera fornecer pron- 
tamente ao Governo brasileiro dados sobre importacoes 
mensais de texteis de algodao, la e fibras sintbticas, e pro- 
dutos texteis, feitas pelos Estados Unidos e procedentes 
do Brasil. O Governo brasileiro devera fornecer pronta- 
mente ao Govern.0 dos Estados Unidos dados sobre expor- 
tacoes mensais de texteis de algodao, la e fibras sintbticas, 
e produtos texteis, do Brasil para os Estados Unidos. Am- 
bos os Governos concordam em fornecer prontamente 
qualquer outro dado estatlstico disponlvel que for neces- 
sario para a implementacao deste Acordo. 

ARRANJOS ADMINISTRATIVOS 

13. Poderao ser efetuadosajustes ou arranjos atlministrati- 
vos mutuamente satisfatorios para solucionar problemas 
menores que surgirem na implementacao deste Acordo, 
inclusive diferenw em aspectos de procedimento ou ope- 
racao. 

CONSULTAS SOBRE QuEST~ES DE 
IMPLEMENTACAO 

14. O Governo dos Estados Unidos e o Governo brasileiro, 
mediante solicitacao de uma das partes, concordam em 
consultar-se sobre qualquer questao que surgir na imple- 
mentacao deste Acordo. 

DIREITO DE PROPOR MODIFICACOES AO ACORDO 

15. O Governo dos Estados Unidos e Governo brasileiro 
poderao, a qualquer momento, propor modi f icach aos 
termos deste Acordo. Cada parte concorda em consultar 
prontamente a outra sobre tais propostas, com vistas a 
procede! a modificacoes a este Acordo, ou adotar qual- 
quer outra acao pertinente, sobre as quais houver concor- 
dancia mutua. Este Acordo faculta a ambas as partes soli- 
citar consultas em qualquer momento com vistas a propor 
modificacges luz de qualquer instrumento que suceda ao 
Acordo sobre o Comercio Internacional de Texteis. 

COLJ3ULTAS EM CASO M FALTA DE TRATAMENTO 
EQUITATIVO EM RELACAO A uM TERCEIRO C A ~  

16. Caso considerar que, em consequencia das restric- 
estabelecidai nem Acordo, estiwr sendo d o a d o  om po- 
sicao MO equitativa em relacao a um terceiro pals, o Go- 
verno brasileiro podera solicitar consultas com o Governo 
dos Estados Unidos, com vistas a serem adotadas as medi- 
das corretivas pertinentes, tais como uma justa modifica- 
cao do Acordo. 

FRAUDE 

17. Ambos os Governos podetSo adotar as medidas que 
considerarem necessarias para evitar a fraude a este Acor- 
do, em conformidade com o artigo oitavo do Acordo so- 
bre ComBrcio Internacional de Texteis. 

ARTIGO TERCEIRO DO ACORDO SOBRE O 
COMERCIO INTERNACIONAL DE TEXTEIS 

18. Durante a vigencia deste Acordo, o Governo dos Esta- 
dos Unidos nao invocara os procedimentos previstos no 
artigo terceiro do Acordo sobre o ComBrcio Internacional 
de Texteis para solicitar consultas com o f im de restringir 
exportacoes de texteis de algodao, la e fibras sintbticas, e 
produtos de texteis compreendidos neste Acordo, do Bra- 
sil para os Estados Unidos. Cada Governo reserva seus di- 
reitos, nos termos do Acordo sobre o Combrcio Interna- 
cional de Texteis, com respeito a texteis e produtos de 
texteis nao incluldos neste Acordo. 

SISTEMA DE VISTOS 

19. Ambos os Governos concordam em continuar com o 
sistema de vistos atualmente em processo de revisao. 

CODIGO HARMONIZADO DE MERCADORIAS 

20. Ambos os Governos reconhecem que a adocao do Co- 
digo Harmonizado de Mercadorias pelo Governo dos Esta- 
dos Unidos podera. resultar em algumas modificacoes no 
sistema de categorias de produtos texteis dos Estados 
Unidos, cobertas por este Acordo. Se tais modificacoes 
se efetivarem durante a vigencia deste Acordo, ambos os 
Governos consultarao com vistas a obter solucao satisfa- 
t6ria as questoes referentes as categorias cobertas neste 
Acordo. Se nao houver solucao satisfatoria, o Governodos 
Estados Unidos reservarse-ao o direito de proceder aos 
ajustes nos Anexos A e B que forem necessarios para 
adapta-los a um novo sistema de categorias e ao Codigo 
Harmonizado de Mercadorias. O objetivo desta conversao, 
por parte do Governo dos Estados Unidos, visara apenas a 
adequar o atual sistema de categorias e as cotas estabeleci- 
das no Acordo ao Codigo Harmonizado de Mercadorias, e 
nao a reduzir o combrcio global ou de alterar os padroes 
de combrcio de texteis e vestulrio com o Brasil. Entretan- 
to, se tal conversao resultar em diminuicao da capacidade 
do Brasil de exportar com base nas disposicoes deste 
Acordo, serao adotadas medidas para manter tal capacida- 
de. As consultas previstas neste paragrafo serao realizadas, 
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no mais tardar, 90 dias antes da decisao final de adocao 
do Codigo Harmonizado de Mercadorias pelo Governo dos 
Estados Unidos. 

21. Cada Governo concorda em fornecer ao outro qual- 
quer informacao de que dispuser, que efetivamente consi- 
derar necessaria para a implementacao deste Acordo, in- 
clusive informacoes referentes a fraude. 

DIREITO A RESCISAO DO ACORDO 

22. Qualquer um dos Governos podera rescindir este 
Acordo, a partir do final de um ano-acordo, mediante co- 
municacao escrita ao outro Governo, pelo menos com 90 
dias de antecedencia a data do termino do ano-acordo em 
questao. 

Se o acima exposto for aceitavel por parte do Governo 
Brasileiro, esta nota e o comunicado de confirmacao de 
Sua Excelencia, em nome do Governo brasileiro, consti- 
tuirao um acordo entre nossos Governos. 

A Embaixada dos Estados Unidos da AmBrica aproveita a 
oportunidade para renovar ao Ministerio das Relacoes Ex- 
teriores da Republica Federativa do Brasil protestos da 
mais alta consideracao". 

2. Em resposta, o Ministerio das Relacoes Exteriores con- 
firma que o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorda com os termos da nota acima transcrita e que 
aquela nota e a presente resposta consitituem acordo en- 
tre ambos os Governos. 

Brasilia, em 29 de agosto de 1985. 

CATEGORIA DESCRICAO 

FIO 

- ALGODAO 

300 
301 

L A 

400 "Tops" e Fios 

FIBRA SINTETICA 

Fio de algodao cardado 
Fio de algodao penteado 

TECIDO 

Texturada 
Cont. Celulbsico 
Cont. naocalulbsico 
Fiado Celulosico 
Fiado nao celulbsico 
Outros fios 

Listrado 
Aveludado 
Veludo cotele 
Para lencois 
Chita 
Estampado 
Para camisas 
Sarjas e cetinetas 
Fio tingido 
Brim 
Outra Tecidos, N. M. 

ANEXO A 

FATOR DE UNIDADE 
CONVERSAO DE MEDIDA 
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41 1 Tapecarias e estofados 
425 Malha 
429 Outros tecidos 

FIBRA SINTETICA 

61 0 
61 1 
61 2 
61 3 
61 4 
625 
626 
627 

VESTUARIO 
ALGODAO 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 

538 
339 

340 
341 
342 
345 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
359 

LA 

431 
432 
433 
434 
435 
436 
438 

Cont. Celulbsico, N.M. 
Fiado Celulosico, N.M. 
Cont. naoceludsico, N.M. 
Fiado nao celulbico, N.M. 
Outros tecidos, N.M. 
Malha 
Felpa e pelo 
Especiais 

Lencos 
Lu- 
Meias 
Paletos de ternos, H e M 
Outros paletos, H e M 
Casacos, Mu, Me e B 
Vestidos (incl. uniforme) 
Conjunto para esporte, praia, banho, jardineiras, macacoes 
de crianca, etc. 
Camisas de malha (incl. camisetas, outros tipos e blus(le9), H e M 
Blusas e camisas de malha (incl. camisetas, outros tipos de blu- 
sBes), Mu, Me e B 
Camisas, N.M. 
Blusas, N.M. 
Saias 
SuBteres 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), H e M 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), Mu, Me e B 
Sutia, etc. 
Penhoares, incl. roupoes de banho, rouwes de praia e guarda-pos 
Pijamas e outras roupas de dormir 
Roupa interior (incl. mroulas inteiras) 
Casacoes e casacos acolchoados, jaquetas, coletes, H e M 
CasacBes e casacos acolchoados, jaquetas, coletes, Mu, Me e B 
Outras roupas 

Luvar 
Meias 
Paletos de temo,He M 
Outros Paletos, H M 
Casacos, Mu, Me e B 
Vestidos 
Camisas e blusas de malha 

H e M - Para homens e meninos. 
Mu, Me e B - Para mulheres, meninas e bebes. 
N.M. - Nflo de malha 
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Camisas e blusas, N. M. 
Saias 
Ternos, H e M 
Costumes, Mu, Me e B 
Sueteres, He N 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), H e M 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), Mu, M e B 
Outras roupas de la 

630 Lencos 
631 Luvas 
632 Meias 
633 Paletos de terno, H e M 
634 Outros Palet6s. H e M 
535 Casacos, Mu, Me e B 
636 Vestidos 

Conjuntos para esporte, praia, banho, etc. 
Camisas de malha (incl. camisetas), H e M 
Camisas e blusas de malha (incl. camisetas), Mu, Me e B 
Camisas, N.M. 
Blusas N.M. 
Saias 
Ternos, H M 
Costumes, Mu, M e B 
Sdteres, H e M 
Sueteres, Mu, Me e 8 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), H e M 
Calcas compridas, slacks e shortes (exteriores), Mu, Me e B 
Sutias, etc. 

650 Penhoares, incl. roupoes de banho e roupoes de praia 
651 Pijamas e outras roupas de dormir 
652 Roupa interior 
653 Casacoes e casacos acolchoados, jaquetas, coletes, H e M 
654 Casacoes e casacos acolchoados, jaquetas, coletes,Mu, Me e B 
659 Outras roupas 

UNIDADE 

CATEGORIA 

ANEXO 8 

ANOACORDO 

1/4/86 
3 1 13/87 

J D ~  240.000.000 
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- SUBCOTA VELUDO 

SUBCOTA VELUDO 

COTE LLE 

PANO DE PRATO 

- BOLSAS DE POLIPROPILENO 

ACESSORIOS E DIVERSOS 

- ALGODAO 

F,mnhas 
Lencois 

Colchas e acolchoados 
Toalhas de pelo e felpa 

Outros artigps de algodgo 

Cobertores e Mantas 
Carpetes 

Outros artigos de la 

- FIBRA SINTETICA 

665 Carpetes 
666 Outros acessorios 
868 Outros artigos de fibra sintetica 
670 Malas, pastas, bolsas 
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brasil e canada assinam 
acordo para desenvolvimento 
da aquicultura 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacao Tecnica 

entra o Brasil e o Candh, sobra projeto de Cooperacao 
Tecnica para o Desemrolvimento da Aquicultura no 

Brasil, assinado, atravb de troca de Notas, no Palacio 
do Itamataty, em Brasilia, em 31 de julho da 1985, 

pelo Ministro de Estado das Relac6es Exteriores, 
Olvao SetUba1.e pelo Encarregado de Negocios do 

Canada, Nonnano Villeneuve. 

A Sua Excelencia o Senhor NORMANO VILLENEUVE 
Encarregado de Negocios do Canada. 

Senhor Encarregado de Negocios, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota 8-110, da 
data de 31 de julho de 1985, de Vossa Excelencia, cujo 
teor em portugues A o seguinte: 

"Excelencia, 

Com referencia a Nota Verbal no DCOPT/DCS/05/644 
(846) (BIO), de 2 de fevereiro de 1983, do Ministbrio das 
Relacoes Exteriores do Brasil, bem como ao Acordo de 
Cooperacao Tecnica entre o Governo do Canada e o Go- 
verno da Republica Federativa do Brasil, de 2 de abril de 
1975, tenho a honra de propor, em nome do Governo do 
Canada e nos termos do Artigo II do Acordo supramen- 
uonado, o seguinte Ajuste Complementar, tendo por ob- 
jetivo um projeto de cooperacao tAcnica com vistas ao de- 
senvolvimento da aquicultura do Brasil. Este Ajuste Com- 
plementar esta em conformidade com os termobdo Acor- 
do de Cooperacao tAcnica, exceto quanto a responsabili- 
dade do custeio das diarias do pessoal canadense em tra- 
balho no Brasil Ror perlodos inferiores a 30 dias de cada 
vez, responsabilidade esta a ser assumida pelo Governo 
do Canada, conforme previsto no presente Ajuste. 

1. O Governo do Canad4 designa a Agencia Canadense 
para o desenvolvimento Internacional (doravante denomi- 
nada DICA) como agencia respons8ve.l pelo cumprimento 
das obrigacoes decorrentes deste Ajuste Complementar. 

2. A CIDA designa o "Departamento Of Fisheries and 
Oceans" (doravante denominado DFO) como agencia res- 
ponsavel pela execucao deste projeto, em seu nome. 

I I 

O Governo da Repliblica Federativa do Brasil designa: 

a) A Secretaria de Cooperacao Economica e Tecnica In- 
ternacional da Secretaria de Planejamento da Presiden- 
cia da Repliblica (doravante denominada SUBIN) co- 
mo agencia respons4vel pela verificacao do cumpri- 

mento das obrigacoes decorrentes deste Ajuste Com- 
plementar; 

a Superintendencia do Desenvolvimento da Pesca do 
Ministerio da Agricultura (doravante denominada SU- 
DEPE) como responsavel pela coordenacao da imple- 
mentacao deste projeto, em seu nome; e 

o Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura 
(doravante denominado CEPTA) como agencia respon- 
savel pela operacao cotidiana e administracao da con- 
trapartida do projeto. 

Os objetivos deste projeto sao os de contribuir para o de- 
senvolvimento da tecnologia de aquicultura e da capaci- 
dade institucional do CEPTA e serao alcancados mediante 
a execucao das seguintes atividades: 

est4gios praticos de cientistas brasileiros no Canada e 
no Panama; 

programas de pesquisa e de treinamento e servicos de 
consultoria prestados por especialistas canadenses no 
Brasil; 

fornecimento dos equipamentos, produtos qulmicos, 
livros e periodicos necessarios. 

Como contribuicao a este projeto, o Governo do Canada 
concorda em prover, em tempo habil, o seguinte: 

a) aproximadamente dezoito (18) homens/mes para trei- 
namento no Canadi e no Panama e aproximadamente 
cinquenta e quatro (54) homenslmes de servicos dida- 
ticos, de pesquisa e de consultoria no Brasil; 

b) instalacoes, equipamento, material e provisoes necessa- 
rios ao programa de treinamento no Canada, de acordo 
com as normas da CIDA; 

c) custeio das passagens aereas internacionais e domesti- 
cas. ajudas de custo e outros beneffcios para estagii- 
rios brasileiros no Canada e no Panama, de acordo com 
as normas da CIDA; 

d) custeio das passagens abreas internacionais, salarios e 
ajudas de custo para especialistas canadenses que ve- 
nham ao Brasil desenvolver pesquisas, ministrar treina- 
mento ou fornecer servicos de consultoria, incluindo 
as diarias para pessoal canadense em trabalho no Brasil 
por periodos inferiores a 30 dias de cada vez; 

e) equipamentos e material selecionados, essenciais C con- 
cretizacao do projeto; 

f) os servicos do DFO, o qual agir4 como agencia respon- 
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dvel pela administracSo, garencia e implementacao do 
projeto. 

2. Fica acordado que o total da contribuicao canadense 
nao ultrapassara a CdnS 950.000,00 (novecentos e cin- 
quenta mil dolares canadenses), incluindo os custos da ad- 
ministracao do projeto pelo DF0 e os da avaliacao por 
parte da CI DA. 

1. Como contribuicao a este projeto, o Governo da RepO- 
blica Federativa do Brasil concorda em fornecer, em tem- 
po habil, o seguinte: 

a) nao mais de tres (3) cientistas para treinamento no 
Canada e aproximadamente dez (1 0) t6cnicos de aqui- 
cultura brasileiros para treinamento no CEPTA, se- 
gundo os termos do projeto, bem como salarios regu- 
lares e benef lcios para quaisquer desses funcionhrios 
do Governo brasileiro durante os respectivos perlodos 
de treinamento; 

b) um coordenador de projeto (homblogo), cientistas 
(homologos), tecnicos e pessoal de manutencao; 

C) complementacao de diarias, caso necessario, para os 
tecnicos brasileiros em treinamento no Canada e no 
Panama; 

d) acomodacoes mobiliadas adequadas ou diarias para o 
pessoal canadense em trabalho no projeto no Brasil 
por periodos superiores a 30 dias de cada vez; 

e) equipamentos e materiais a serem usados durante o 
projeto no Brasil; 

f )  transporte dos equipamentos e materiais do ponto de 
entrada no Brasil at6 o ponto de destino, bem como 
qualquer outro transporte local essencial, tanto de ma- 
terial quanto de pessoal; 

g) locais e material de escritorio, servicos de secretaria e 
servicos de traducao, quando necessarios, para o pes- 
soal canadense do projeto no Brasil; 

h) acesso a tanques de criacao, laboratorios e trituradores 
de racao; 

i) servicos de extensao e de informam para tornar os re- 
sultados no projeto disponiveis a todas as instituicbes 
de pesquisa em aquicultura e aos cidadaos em geral, in- 
cluindo os produtores de baixa renda, quer efetivos ou 
em potencial; 

j) mecanismos de comercialiucdo a baixo custo das esp4 
cies de peixes e das racoes para peixes desenvolvidos 
atraves do projeto; 

I) qualquer outra forma de apoio n io  espcificda sob a 
contribui@o canadense no Artigo IV deste Ajuste 

Complementar e nearrdria i execucao satisiatoria do 
projeto. 

2.. A contribuicao do Governo brasileiro, incluindo sala- 
rios, custos de treinamento, equipamento, material e 
transporte (excluindo, por6m. o valor das instalacoes exis- 
tentes) 6 estimada no valor de Cdn$ 782.000,00 (setecen- 
tos e oitenta e dois mil dolares canadenses), a ser efatuada 
em cruzeiros a taxa de cambio em vigor nas datas de cadc 
desembolso. 

O presente projeto devera ter duracao de aproximadamen- 
te tres anos, a partir da data da assinatura do presente 
Ajuste Complementar. Se, ao t6rmino daquele perlodo, o 
projeto nao houver sido completado conforme previsto no 
presente Ajuste Complementar, podera ser prorrogado 
mediante acordo entre as Partes. 

O Governo do Canada e o Governo da Republica Federati- 
va do Brasil complementaram o presente Ajuste Comple- 
mentar pela edicao de um Plano de Operacoes pormenori- 
zado, aqui incluido como Anexo "A". Esse plano de Ope- 
racoes possui as seguintes caracterlsticas: 

a) fornece descriflo pormenorizada do projeto; 
b). delineia os m6todos e os meios a serem utilizados na 

implementacao do projeto; 
C) designa as pessoas responsaveis pela execucao do proje- 

to, em nome do Governo do Canada e do Governo da 
Republica Federativa do Brasil; 

d) define as obrigacoes, deveres e responsabilidades do 
Governo do Canada e do Governo da Repliblica Fede- 
rativa do Brasil, bem como as respectivas contribuicbs 
financeiras; 

e) inclui um cronograma de execucso e de desembolso 
aproximado pelo periodo de duracao do projeto; 

f) especifica o perlodo em que a avaliacao mencionada 
no Artigo VIII, paragrafo 4, devera ser efetuada, bem 
como os meios a serem utilizados para essa avaliacao. 

VIII  

1. O DF0 trabalhara em estreita cooperacao com o 
CEPTA na selecao de treinandos, na organiracao de via- 
gens e na escolha das acomodacoes necessarias aos cientis- 
tas canadenses e aos cientistas brasileiros em treinamento, 
no acompanhamento da evolucao das atividades do proje- 
to, no planejamento e na implementacao do treinamento 
e das atividades de pesquisa e na instalacao dos equipa- 
mentos no Brasil. 

2. A CIDA fornecera a SUBIN, A SUDEPE e ao CEPTA 
os relatprios de acompanhamento do projeto, a serem pre- 
parados semestralmente pelo DFO. 

3. O DF0 e a CIDA farao revisoes anuais dos progressos 
obtidos ate entgo. 
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XII 4. A avaliacao final do projeto sera realizada conjunta- 
mente pela CIDA e pela SUBIN, de acordo com processo 
a ser acordado entre as partes. 

5. Ao t6rmino do projeto, o CEPTA concorda em forne- 
cer ao D F 0  carta confirmando que o projeto foi comple- 
tado de acordo com os termos do Plano de Operacoes 
(Anexo " A ) .  

1. As medidas orcamentarias, financeiras e administrati- 
vas que ja tenham sido tomadas pelo Governo do Canada 
e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil deverao 
ser continuadas e suplementadas com o objetivo de que o 
projeto seja completado satisfatoriamente. 

2. O presente Ajuste Complementar podera ser emenda- 
do da maneira prescrita pelo Acordo de Cooperacao Tec- 
nica de 2 de abril de 1975, notadamente por troca de no- 
tas diplomaticas entre o Governo do Canada e o Governo 
da Republica Federativa do Brasil. O Anexo "A" ao pre- 
sente Ajuste, no entanto, podera ser emendado pela sim- 
ples troca de cartas entre a CIDA e o CEPTA. 

O Governo do Canada e o Governo da Republica Federati 
va do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficien- 
cia no cumprimento deste Ajuste Complementar e cada 
uma das Partes devera fornecer a outra, na medida do pos- 
slvel, todas as informacoes pertinentes que vierem a ser 
solicitadas. 

Qualquer comunicacao, administrativa ou outra, a ser 
transmitida pelo Governo da Republica Federativa do Bra- 
si1 ao Governo do Canada ou vice-versa, relativamente ao 
projeto objeto deste Ajuste Complementar, devera ser efe- 
tuada por escrito, certificando-se uma das Partes de que 
seja devidamente recebida pela outra Parte quando entre- 
gue em maos, pelo correio, por via telegrafica, telex ou ra- 
diograma e dirigida aos enderecos abaixo relacionados: 

Para o Brasil: 
- Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura - 

CEPTA 
Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 65 
13630 - Pirassununga (SP) 
Brasil 

Para o Canadl: 
- The President 

Canadian International Development Agency 
c10 Canadian Embasy 

SES - Avenida das Nacoes, Lote 16 
70410 - Brasllia (DF) 
Brasil 

O presente Ajuste Complementar cancela qualquer outro 
Acordo anterior, verbal ou escrito, relativamente ao proje- 
to descrito no Artigo III do presente Ajuste Complemen- 
tar entre os Governos do Canada e da Republica Federati- 
va do Brasil. 
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concor- 
de com as propostas contidas nos Artigos I a XII, tenho a 
honra de propor que esta Nota e a Nota de resposta de 
Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de 
seu Governo, constituam um Ajuste Complementar entre 
os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da No- 
ta de resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao". 
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Go- 
verno brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituir Ajuste Complementar entre os nossos dois Go- 
vernos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil 

acordo brasil-paraguai para 
isencao da taxa de 
melhoramento de portos 

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e o Paraguai, 
para isencao da taxa de melhoramento de portos para 

mercadorias destinadas ao Paraguai em transito pelo 
territorio brasileiro, assinado, no Palacio do Itamaraty, 

em Brasflia, em 9 de agosto de 1985, pelo Ministro 
de Estado das Relacoes Exteriores, Olavo Setubal, e 

pelo Ministro das Realcoes Exteriores do Paraguai. 
Carlos Augusto Saldfvar. 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Carlos Augusto Saldlvar, 
Ministro das Relacoes Exteriores da 
Republica do Paraguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para refe- 
rir-me aos entendimentos relativos a isenc80 da Taxa de 
Melhoramento de Portos (TMP) para mercadorias destina- 
das ao Paraguai, ou procedentes desse Pafs, em transito 
pelo territbrio brasileiro. 
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2. Dentro do erplrito de fraterna cooperacao que rege as 
r e l a c h  entre o Brasil e o Paraguai, levo ao conhecimento 
de Vossa Excelhcia que o Governo brasileiro houve por 
bem conceder a isencao da Taxa de Melhoramento de Por- 
tos Bs referidas mercadorias, nas hipoteses de que tratam 
os ConvBnios para o Estabelecimento, no Brasil de Entre- 
postos de Deposito Franco de Mercadorias Importadas e 
Exportadas pelo Paraguai. 

3. A presente nota e a de resposta de Vossa Excelencia 
constituem um Acordo entre nossos dois Governos, o qual 
entrara em vigor a partir desta data. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao. 

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 

os acordos 
entre o brasil e o uruguai 

Durante a visita do Chanceler brasileiro ao Uruguai, 
o Ministro de Estado das Rebcoes Exteriores, Olavo 

Sotubal, e o Ministro Uruguaio d8s Rdacber Exteriores, 
Enrique Iglesias, assinaram, em MontevidBu, em 14 de 

agosto de 1985, os seguintes atos bilaterais: Ajuste 
Complementar ao Amrdo Blsico de Cooperacao 

Cientffica e Tecnica, para cooperacao no campo das 
comunicaciies; Ajuste Complementar ao Acordo Basico 

de Cooperacao Cientffica e Tecnica, para cooperacao 
no campo da metrologia, normalizacao e controle de 

qualidade industrial, Protocolo Adicional ao Convanio 
Cultural na Area do Ensino Superior; Protocolo de 

Intencoes sobre Assuntos Culturais, Cientif icos. 
TBcnicm e Tecnologicos; Acordo, por troca de Notas, 

que atribui B subcomisrao de Expando Comercial a 
incumbencia de sewir de foro paa  consultas bilaterais 
em materia de intercambio comercial; Acordo, por 

troca L Notas, para criacao de uma Subcornissao 
para o desenvolvimento conjunto de zonas fronteiricas; 

Acordo, por troca de Notas, para criacao de uma 
Subcomitsao de cooperacao cientifica, tecnica e 

tecnolbgica; Acordo, por troca de Notas, para criacao de 
uma Subcomissao de cooperacao cultural; Acordo, por 

troca de Notas, que constitui a C o m i d o  Geral de 
Coordenacao Brasileiro-Uruguaia; e nkmorandum de 

Entendimento relativo ao Tratado da Cooperacao 
para o aproveitamento dos recursos naturais e o 

desanvolvimento da Bacia da iagoa Mirim e ao Protocolo 
para o aprweitamento dos recursos hfdricos do trecho 

iimkrofa do r io  Jaguaria 

ajuste complementar sobre 
cooperacao no campo 
das- comunicacoes - 

O Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
O Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Em conformidade com os princlpios enunciados no 
Acordo Basico de Cooperacao Cientlfica e TBcnica, con- 
cluldo em 12 de junho de 1975, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

Estabelecer, por meio do presente Ajuste, um mecanismo 
de coopera@o no campo das comunicacoes. 

ARTIGO II 

O Governo da Republica Federativa do Brasil designa co- 
mo responshvel pela execucao do presente Ajuste o Minis- 
terio das Comunicacoes, e o Governo da Repliblica Orien- 
tal do Uruguai designa, com a mesma finalidade, a Admi- 
nistracaoNacional de Telecomunicacoes - ANTEL. 

ARTIGO III 

A cooperacao mencionada no Artigo I se desenvolvera em 
areas afins de compethcia das entidades designadas no 
Artigo l I, mediante: 

a) intercambio de experiencias elou 
b) prestacao de servicos t6cnicos. 

As Partes se compromemm a facilitar as entidades desig- 
nadas as autorizacoes necessarias ao intercambio das pes- 
soas vinculadas a este Ajuste. 

ARTIGO IV 

1. O MinistBrio das Comunicacoes do Brasil designara as 
empresas as quais confiara a execucao de cada projeto ou 
programa, decorrente da aplicac& do presente Ajuste. 

2. O Minist4rio das Comunicaclles devera assegurar que as 
empresas as quais seja confiada a execucao dos projetos 
elou programas decorrentes da aplicacao do presente 
Ajuste fornecam pessoal com a qualificacao necessaria. 

3. A ANTEL devera fornecer o pessoal da contrapartida 
com a qualificacao necessaria B execucao dos projetos 
elou programas decorrentes da aplicacao do presente 
Ajuste. 
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ARTIGO V 

As duas Partes acordam em iniciar a cooperacao prevista 
por este Ajuste por meio das seguintes atividades: 

a) controle de qualidade e testes em fabrica de centrais 
digitais completas; 

b) estudos de otimizacao da rede de centrais digitais de 
Montevideu; 

C) capacitacao em sistemas de comunicacoes oticas desen- 
volvidas pela TELEBRAS e 

d) capacitacao operacional em centrais AXE. 

ARTIGO V I  

1. Para a execucao do item "a" do Artigo V, a ANTEL 
dotara as medidas contratuais necessarias a permitir que 
o Ministerio das Comunicacoes, atraves de suas empresas, 
execute, em seu nome, o controle de qualidade e testes, 
em fabrica, de centrais completas. 

1.1 - Relativamente ao controle de qualidade, serao emi- 
tidos Certificados de Inspecao em Fabrica - CIF; 

1.2- Sobre os testes de centrais completas em fabrica, 
serao emitidos relatorios de testes. 

2. Os estudos objetos do item "b" do Artigo V, serao 
executados com base nas informacoes fornecidas pela 
ANTE L. 

3. Quanto aos itens "c" e "d" do Artigo V, o Ministerio 
das Comunicacoes do Brasil apresentara um programa 
adequado para capacitacao em comunicacoes oticas e em 
centrais AXE. A capacitacao operacional em centrais AXE 
tera carater complementar aquela a ser realizada em fabri- 
ca. 

ARTIGO VI1 

1. As duas Partes acordam que, em epoca oportuna, a 
cooperacao podera, alem do disposto no Artigo V, cobrir 
outras modalidades, de forma a permitir um maior inter- 
cambio de experiencias e/ou prestacao de servicos tecni- 
cos. 

2. Para tanto, as Partes estabelecerao um Programa de 
Trabalho, de preferencia anual, em uma ou mais das se- 
guintes areas: 

a) intercambio de experibncia 
- gerhcia de operacoes; 
- organizacao gerencial; 
- capacitacao de pessoal em telecomunicacoes; 
- controle e avaliacao de projetos. 

b) prestacao de servicos tecnicos 
- telefonia rural; 
- comunicac6es por satelites; 
- comunicacues de dados; 
- planejamento e controle, 

planejamento operacional; 
planejamento tecnico, 

- sistema normativo de materiais, equipamentos e 
servicos: 

- estudos para ampliacao e modernizacao de planta 
externa. 

3. Estas listas poderao ser ampliadas a criterio das enti- 
dades designadas pelo Artigo I I. 

ARTIGO VI I I  

1. No que se refere ao intercambio de experihcias pre- 
visto no item "a" do Artigo VI1 do presente Ajuste, cada 
administracao sera responsavel pelos gastos de transporte 
e estada decorrentes do envio do seu pessoal. 

2. Os gastos necessarios a prestacao dos servicos tecnicos 
previstos no item "b" do Artigo VI1 do presente Ajuste 
deverso ser objeto de negociacao, caso a caso, entre as en- 
tidades designadas no Artigo I I do presente Ajuste. 

ARTIGO I X  

As partes assumirao a responsabilidade civil por danos que 
possam resultar de atos praticados por seus funcionarios 
em missao, exceto em casos de ilicitos. 

ARTIGO X 

As duas Partes procurarao incentivar o comercio bilateral 
de equipamentos e servicos na area das telefomunicacoes, 
para o qual manterao um adequado intercambio de infor- 
macoes por via diplomatica. 

ARTIGO X I  

As entidades designadas no Artigo I I se comprometem a 
nao divulgar a terceiros, sem mutuo consentimento, os do- 
cumentos que Ihes sejam enviados na aplicac8o do presen- 
te Ajuste, assim como os resultados das investigacoes cien- 
tificas e tecnologicas obtidos em decorrencia dos traba- 
lhos desenvolvidos no ambito do presente Ajuste. 

ARTIGO XI I  

Com referencia aos procedimentos necessarios 4 execucao 
dos projetos elou programas, serao adotadas, de comum 
acordo, as normas e regulamentos internacionais reconhe- 
cidos, utilizados em ambos os paises. 

ARTIGO XI I I  

1. No caso em que as Partes se vejam impedidas, por mo- 
tivos de forca maior, de cumprir com as obrigacoes deri- 
vadas do presente Ajuste, a aplicacao do mesmo sera sus- 
pensa pelo prazo que for necessario. 

2. A suspensgo da aplicacao do presente Ajuste sera co- 
municado por via diplomtica, sem prejulzo das obriga- 
coes contraldas pelas entidades designadas naquilo que for 
pertinente. 
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ARTIGO XIV ARTIGO II 

O presente Ajuste entrar6 em vigor na data de sua asina- 
tura e ter6 vigencia ate que uma das Partes decida denun- 
ci6-10. Nesse caso, a den6ncia sera efetivada sessenta dias 
apos o recebimento da notificacao, por via diplom6tica. 

Feito em Monteviddu, aos 14 dias do mQ de agosto de 
1985, em dois exemplares originais, nos idiomas ponu- 
gues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autdn- 
ticos. 

PELO GOVERNO DA REPUBLlCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Olavo Egydio Sotubrl 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA 
ORIENTAL DO URUGUAI 

Enrique Iglesim 

ajuste complementar sobre 
cooperacao no campo de 
metroio~ia, normalizacao e 
controle de oualidade- 
industrial 
O Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
O Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Inspirados no desejo de desenvolver a cooperacao cientifi. 
ca e t6cnica. com base no Artigo I, item 2, do Acordo B6- 
sico de Coopera@o Cientifica e Tecnica, firmandoem Rive 
ra, a 12 de junho de 1975, e reconhecendo a importancia 
da metrologia, normalizacao e controle de qualidade para 
o desenvolvimento industrial, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

O Governo da Republica Federativa do Brasil designa co- 
mo entidade responsavel pela execucao do presente Ajuste 
o Ministerio da Industria e do Comercio, Secretaria de 
Tecnologia Industrial (STI), por intermedio do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Indus- 
trial (INMETRO), e o Governo da Republica Oriental do 
Uruguai, designa, com a mesma finalidade, o MinistBrio da 
Industria e Energia, por intermudio da Diretoria de Metro- 
logia Legal (DIMEL). 

A STI e a DIMEL concordam em intensificar a coopera- 
cao em matdria de metrologia legal, industrial, e cientlfi- 
ca, normalizac80 t4mica e qualidade industrial, abrangen- 
do os seguintes aspectos: 

a) legislacao; 
b) capacitacao nas Breas administrativas e tecnicwpera. 

cionais; 
C) assistencia tecnica. 

ARTIGO III 

A STI, atrads do Instituto Nacional de Metrologia, Nor- 
malizacao e Qualidade Industrial - INMETRO, e a DI- 
MEL utilizarao, dentre outras, as seguintes modalidades 
de cooperacao: 

a) intercambio de t6micos; 
b) troca de inforrnacoas e experiencias; 
C) realizacao de conferbncias e seminilrios 

ARTIGO IV 

A execucao do presente Convbnio ser6 realizada de con- 
formidade com um programa de trabalho a ser estabele- 
cido de comum acordo pelas Partes. 

ARTIGO V 

Os recursos financeiros necessarios A execucao do progra- 
ma de cooperacao tbcnica poderao ser concedidos pelo 
Governo do Brasil, devendo corresponder, caso necessario, 
a uma contrapartida do Governo do Uruguai, principal- 
mente para o equipamento necessario a Diretoria de Me- 
trologia Legal, do Uruguai. 

ARTIGO V I  

1. O presente Ajuste entrar6 em vigor na data de sua assi- 
natura e tera uma vigencia inicial de dois anos, sendo re- 
novado, tacitamente, por perlodos iguais e sucessivos, a 
menos que qualquer das Partes decida denuncia-lo. Neste 
caso, a denuncia surtira efeito 60 (sessenta) dias depois de 
recebida a notificac80, por via diplomatica. 

2. O presente Ajuste poder6 ser modificado, de comum 
acordo entre as Partes. 

3. O termino da vigbncia do presente Ajuste nao afetar6 
a execucao dos programas e projetos em andamento, salvo 
se as Partes dispuseram de forma diversa. 

Feito em Montevideu, aos 14 dias do mbs de agosto de 
1985, em dois exemplares, nos idiomas portuguds e espa- 
nhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica 
Federativa do Brasil: 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Pelo Governo da Republica 
Oriental do Uruguai 

Enrique lglaias 

protocolo adicional ao 
Convenio cultural na hrea 
do ensino superior 

O Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

O Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Em conformidade com os principios anunciados no con- 
venio cultural, concluido em 28 de dezembro de 1956, e 

Considerando que os dois Governos desejam favorecer o 
desenvolvimento de programas de moperacao interuniver- 
sitaria, 
Considerando que o intercambio universitario 6 uma das 
maneiras mais proficuas de estimular o desenvolvimento 
cultural, cientifico e temologico, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

1. O presente Acordo tem por objetivo, sem prejuizo dos 
Convenios firmados diretamente entre as instituicoes de 
ensino superior elou outras entidades interessadas de am- 
bos os paises: 

formacao e aperfeicoamento de docentes e pesquisado- 
res; 
o intercambio de informacoes e experiencias; 
o incremento da producao cientifica; 
o ensino da Iingua portuguesa e literatura brasileira no 
Uruguai, bem como o ensino da lingua espanhola e li- 
teratura uruguaia no Brasil. 

Os obietivos acima enumerados sao implementados 
mediante Convenios firmados diretamente entre as insti- 
tuicoes de ensino superior interessadas dos dois palses. 

ARTIGO II 

Os objetivos estabelecidos no artigo I serao alcancados 
atraves de atividades que compreendem: 

intercambio de docentes e pesquisadores para realiza- 
cao de cursos de posgraduacao stricto e lato sensu em 
instituicoes de ensino superior; 
intercambio de missoes de ensino e pesquisa, de docen- 
tes e de pesquisadores, de curta ou longa duracao para 
desenvolvimento de atividades acordadas previamente 
entre instituicoes de ensino superior; 

C) elaboracao e execucao conjunta de projeto de pesqui- 
sas, nas areas listadas no anexo I; 

d) troca de documentac3o e publicacao dos resultados 
das pesquisas realizadas conjuntamente. 

ARTIGO III 

Os Governos da Republica Federativa do Brasil e da Repu- 
blica Oriental do Uruguai, atraves dos seus respectivos Mi- 
nistbrios das Relacoes Exteriores e da Educacao, envida 
rao esforcos para apoiar, na medida do possivel, as ativida- 
des consoantes com o Artigo II que resultarem dos m- 
tendimentos diretos entre as insituicoes de ensino supe. 
rior, atraves de recursos proprios e/ou das contribuicoes 
dos respectivos Governos ao FIEMCIECC da OrganizaHo 
dos Estados Americanos, ou atraves de recursos prove- 
nientes de outros Organismos de Cooperaclio TBcnica In 
ternacional. 

ARTIGO I V  

Sempre que houver acordo entre as instituicoes envolvi- 
das, as despesas decorrentes dos programas acima mencio- 
nados poderao assim ser discriminadas: 

a) cada pais se responsabilizara pelos gastos de transporte 
e remuneracao resultantes do envio de seu pessoal t6c- 
nico, docente e de pesquisa; 

b) os gastos de estada ficarao a cargo do pais onde o do- 
cente desenvolvera a sua atividade academica; 

C) OS Governos da Republica Federativa do Brasil e da 
Republica Oriental do Uruguai poderao, sempre que 
julgarem necessario e conveniente, solicitar a participa- 
cao de organismos internacionais para o financiamento 
dos projetos a se realizarem no quadro do presente 
Protocolo; 

d) a remuneracao dos professores de Iingua e literatura, 
de uma e de outra Parte, ser8 acordada mutuamente pe- 
los dois pafses. 

ARTIGO V 

O presente Protocolo entrara em vigor na data de sua assi- 
natura, e tera vigbncia atB que uma das Partes decida de- 
nuncia-lo. Nesse caso, a denuncia sera efetivada sessenta 
dias apos o reconhecimento da notificacao, por via diplo- 
matica. A denuncia nao prejudicara o programa de traba- 
lho ja acordado em curso. 
Feito em MontevidBu, aos 14 dias do mes de agosto de 
1985, em dois exemplares originais, em portugues e espa- 
nhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica 
Federativa do Brasil 

Olavo Egydio Setubal 

Pelo Governo da Republica 
Oriental do Uruguai 

Enrique lglesis 
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ANEXO I 

As areas estabelecidas para a execucao de projeto de pes- 
quisa ticnicocientlfica sao as seguintes: 

ciencias basicas 
informatica 
cilncias econbmicas 
cihncias sociais 
relacoes internacionais 
ciencias agrlcolas 
ciencias midicas 
tecnologia 

Esta lista podera ser ampliada a criterio das entidades 
designadas no Artigo I II 

protocolo de intencoes sobre 
assuntos culturais, cientificos, 
tecnicos e tecnolog icos 

Os Ministros das Relacses Exteriores da Republica Fede- 
rativa do Brasil e da Republica Oriental do Uruguai; 

Tendo presentes os paragrafos da Declaracao Conjunta, 
firmada nesta mesma data, pelos Presidentes de ambos os 
palses, relativos a cooperacao cultural, cientlfica, ticnica 
e tecnologica; 

Registrando, com satisfacao, os acordos celebrados, tam- 
bim nesta mesma data, para a criacgo da Subcomissao de 
Cooperacao Cientlfica, TBcnica e Tecnologica, no ambito 
da Comissao Geral de Coordenacao Brasileiro-Uruguaia, 
institulda pelo Tratado de Amizade, Cooperacao e Comir- 
cio, de 12 de junho de 1975; 

Reconhecendo a importancia e o significado para as rela- 
coes bilaterais dos programas de cooperacao desenvolvidos 
no quadro do Convenio Cultural de 28 de dezembro de 
1956 e do Acordo Basico de Cooperacao Cientlfica e Tec- 
nica de 12 de junho de 1975; 

E, tendo em vista as manifestactb de interesse de diferen- 
tes 6rgao oficiais e instituicses autonomas dos dois palses 
em concertar novos programas de cooperaciio cultural, ci- 
entlfica, ticnica e tecnologica, 

Coincidem na intencao de promover, nos marcos institu- 
cionais competentes, a realizacao de programas de coope- 
racao nas seguintes ireas: 

- cultivo de soja; 
- irrigacao na cultura de arroz; 
- formacao, pesquisa e desenvolvimento cientlfico e 

tecnologico; 
- meteorologia; 
- hidrografia e topografia; 
- arquitetura e urbanismo; 
- mineracao e geologia; 
- transporte e viacao; 
- comircio exterior; 
- energia, fontes alternativas, sistemas de distribuicao e 

eletrificacao rural; 
- inddstrias e propriedade industrial; 
- planejamento de sistemas de informacgo tecnologica e 

treinamento de recursos humanos; 
- ensino; 
- informatica; 
- formacao e capacitacgo tucnica e profissional; 
- armazenamento e comercializacao de alimentos; 
- teatro; 
- fomento ao livro e intercambio de publicacbs; 
- museus e restauracao 

Feito em Montevidiu, aos 14 dias do mes de agosto de 
1985, em dois originais, nos idiomas portugues e espa- 
nhol, sendo ambos os textos igualmente validos. 

Pelo Governo da Republica 
Federativa do Brasil: 
Olavo Egydio Setubal 

Pelo Governo da Republica 
Oriental do Uruguai 

Enrique Iglesias 

acordo que atribui a 
subcomissao de expansao 
comercial a imcumbencia de 
servir de foro para consultas 
bilaterais em materia de 
intercambio comercial 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Enrique Iglesias, 
Ministro das Relacbs Exterioras da 
Republica Oriental do Uruguai 

Cenhor Ministro, 
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Tenho a honra de propor a Vossa Excelhcia atribuir a 
Subcomissao de Expansao Comercial, da Comissao Geral 
de Coordenacao, prevista no artigo II I do Tratado de Ami- 
zade, Cooperacao e Com4rci0, celebrado entre nossos dois 
pafses em 12 de junho de 1975, a incumbhcia de servir 
de foro para consultas bilaterais em materia de intercam- 
bio comercial. 

2. No entendimento de que ambos os Governos reconhe- 
cem a necessidade de mecanismos que permitam melhor 
conhecimento reciproco das potencialidades dos dois par- 
ses, a Subcomissao de Expansao Comercial tera a seu en- 
cargo a discussao de temas sobre o com4rcio de bens, in- 
clusive agropecuarios. 

3. A Subcomissao de Expansao Comercial tera igualmen- 
te competencia para examinar outras Breas de cooperacao 
econ~micocomercial, inclusive servicos. 

4. A f im de assegurar maior eficiencia aos trabalhos, a 
Subcomissao de Expansao Comercial reunir-se-a todos os 
anos, preferivelmente no m&s de abril. Sua agenda sera 
acordada entre nossos dois Governos, por via diplomatica. 

5. A presente Nota e a de identico teor e mesmadata de 
Vossa Excelencia constituem acordo entre nossos dois 
Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil 

acordo para criacao de 
uma subcomissao para o 
desenvolvimento c-onjunto de 
zonas fronteiricas 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Enrique Iglesias, 
Ministro das Relacoes Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de propor a Vossa Excelencia a criacao de 
uma Subcomissao para o Desenvolvimento Conjunto de 
Zonas Fronteiricas, no ambito da Comissao Geral de Co 
ordenacao Brasileiro-Uruguaia, institulda pelo Tratado 

de Amizade, Cooperacao e ComBrcio, de 12 de junho de 
1975. 

2. A Subcomissao examinara, dentre outros aspectos do 
tema que lhe 4 cometido, as possibilidades de cooperacao 
em campos tais como os da integracao flsica, da comple- 
mentacao economica e do desenvolvimento social. 

3. Os dois Governos poderao indicar B Comissao Geral de 
Coordenacao Brasileiro-Uruguaia os termos de refer6ncia 
para as tarefas da mencionada Subcomissao, tendo presen- 
te a existencia de outros mecanismos institucionais de co- 
operacao bilateral suscetiveis de serem tambem emprega- 
dos para a consecucao dos objetivos que se propoem. 

4. A presente nota e a de idht ico teor e mesma data de 
Vossa Excelhcia constituem acordo entre nossos dois Go- 
vernos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta cosideracao. 

Olavo Egydio SetObal 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil 

acordo para criacao de 
su bcodssao de cooperacao 
cientifica, tecnica e 
tecnologica 
A Sua Excelhcia o Senhor 
Doutor Enrique Iglesias, 
Ministro das Relacoes Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de propor a Vossa Excelencia a criacao de 
uma Subcomissao de Cooperacao Cientlfica, T4cnica e 
Tecnologica, no Ambito da Comissao Geral de Coordena- 
cao Brasileiro-Uruguaia, instituida pelo Tratado de Amiza- 
de, Cooperacao e Comgrcio de 12 de junho de 1975. 

2. Competirao a Subcomissao as funcoes referidas no pa- 
ragrafo primeiro do Artigo I V  do Acordo Basico de Co- 
operacao Cientlfica e Tbcnica, firmado pelos dois Gover- 
nos em 12 de junho de 1975. 

3. A presente nota e a de identico teor e mesma data de 
Vossa Excelencia constituem acordo entre nossos dois Go- 
vernos. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia, os protestos da minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das RalacbeJ Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil 

acordo para criacao de 
subcomissao de 
cultural 

cooperacao 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Enrique Iglesias, 
Ministro das Relac6es Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa 
Excelencia, datada de 14 de agosto de 1985, cujo inteiro 
teor 6 o seguinte. 

"Senhor Ministro. 

Tenho a honra de propor a Vossa Excelencia a criacao de 
uma Subcomissao de Cooperacgo Cultural, no ambito da 
Comissao Geral de Coordenacao Brasileiro-Uruguaia, ins- 
titulda pelo Tratado de Amizade, Cooperacao e Comer- 
cio de 12 de junho de 1975. 

Cabera d Subcomissao a analise dos temas de natureza cul- 
tural, dentro dos princlpios enunciados no Artigo XIX da- 
quele Tratado. 

A presente nota e a de identico teor e mesma data de Vos- 
sa Excelencia constituem acordo entre nossos dois Gover- 
nos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos de minha mais alta considerac30". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos de minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 

acordo que constitui a 
comissao oeral de 
coordenacao brasileirwruguaia 
A Sua Excelhcia o Senhor 
Doutor Enrique Iglesias 
Ministro das Relacoes Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguai 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de manifestar a Vossa Excelencia a disposi- 
cao do Governo brasileiro de constituir a Comissao Geral 
de Coordenacao Brasileiro-Uruguaia institulda pelo Arti- 
go I II do Tratado de Amizade, Cooperacao e Comdrcio, 
celebrado entre a Republica Federativa do Brasil e a Re- 
publica Oriental do Uruguai em 12 de junho de 1975, que 
"tera por finalidade fortalecer a cooperacao entre os dois 
palses, analisar os assuntos de interesse comum e propor 
aos respectivos Governos as medidas que julgar pertinen- 
tes". 

2. Por via diplomatica, e no prazo de trinta dias, os Go- 
vernos estabelecerao o numero de delegados permanentes 
das Secoes Nacionais de cada parte, conforme os paragra- 
fos 1 e 2 daquele Artigo, e designarao seus respectivos re- 
presentantes. 

3. As Secoes Nacionais serao presididas pelos Ministros 
das Relacoes Exteriores de cada pals. 

4. Todos os integrantes das Secoes Nacionais terao alter- 
nos correspondentes, designados da mesma forma que 
os titulares. 

5. Os Ministros de Estado que, no exerclcio de seus car- 
gos, tenham compatencia direta em assuntos sob conside- 
racao da Comissao Geral de Cooperaeo poderao ser con- 
vidados a participar, como membros de pleno direito, no 
tratamento especlfiw dos temas afetos a suas func8es. 

6. A Comissao sera instalada no prazo de trinta dias a 
partir da constituicao das respectivas secoes nacionais. 

7. Nos termos do paragrafo 3 do Artigo III do Tratado de 
Amizade, Cooperacao e Codrcio, "o regulamento da Co- 
missao sera redigido pela propria Comissao e aprovado pe- 
los dois Governos por Troca de Notas". Esse regulamento 
devera ser elaborado e apresentado para aprovaclio de am- 
bos os Governos no prazo de sessenta dias a contar da ins- 
talacao da Comissao. 

8. As Secoes Nacionais serao coordenadas pelos Ministd- 
rios das Relacoes Exteriores dos palses que representam. 
Cada Governo designara um Secretario de sua Secao Na- 
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cional, que mantera contatos diretos de trabalho com seu 
homologo do outro pais, a fim de assegurar, quando n e  
cessario, uma coordenacao adequada das acoes conjuntas. 

9. Todas as despesas relativas as Secoes Nacionais cor- 
rerao por conta dos respectivos Governos. 

10: A presente Nota e a de identico teor e mesma data de 
Vossa Excelhcia constituem Acordo entre nossos dois 
Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelBn- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das Relac8es Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil 

memorandum de 
entendimento relativo ao 
tratado de cooperacao para o 
aproveitamento dos recursos 
naturais e o desenvolvimento 
da bacia da lagoa mirim 
O Governo da Republica Federativa do Brasil 

Ressaltando os trabalhos altamente positivos empreendi- 
dos pela Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desen- 
volvimento da Bacia da Lagoa Mirim (Comissao da Lagoa 
Mirim) desde sua criacao em 1963; 

Registrando com satisfacSo o reinlcio das atividades da 
Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimen- 
to da Lagoa Mirim e os resultados da reuniao por ela reali- 
zada nos dias 23 e 24 de julho de 1985; 

Considerando o alto significado das obras de aproveita- 
mento multiplo dos recursos hldricos do trecho limltrofe 
do Rio Jaguarao, no Passo do Centuriao e no Passo de Ta- 
lavera, que deverao irrigar uma superflcie aproximada de 
57.200 hectalk no Uruguai e de 41,600 hectares no Bra- 
sil, bem como gerar energia eletrica e proporcionar outros 
benef (cios permanentes para a regiao; 

Dispostos a evitar que os efeitos negativos da conjuntura 
econbmica atravessada pelas economias de seus dois pal- 
ses, decorrentes de causas indesejadas fora do alcance de 
um e outro Governo, adiem por mais tempo o inicio da 
construcao dessas obras; 

Chegaram ao seguinte entendimento: 

1. Os dois Governos desenvolverao e intensificarao esfor- 
cos especiais tendentes a execucao, tao logo possivel, das 
obras de aproveitamento multiplo dos recursos hidricos 
do trecho limltrofe do Rio Jaguarao, no Passo do Centu- 
riao e no Passo de Talavera. 

2. Como primeira medida com vistas ao cumprimento do 
paragrafo 1, ambos os Governos incumbem a Comissao 
Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Ba- 
cia da Lagoa Mirim (CLM) a atualizacao dos aspectos per- 
tinentes do projeto Jaguarao. 

3. Este Memorandum entrara em vigor na data de sua as- 
sinatura. 

O Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

Conscios dos solidos lacos de fraterna amizade e do espiri- 
to de cooperacgo existente entre os dois palses; 

Determinados a elevarem os padroes de vida das popula- 
coes fronteiricas, atraves do desenvolvimento e da integra- 
@o das regioes limltrofes; 

Tendo presente o Tratado de Cooperacao para o Aprovei- 
tamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da 
Bacia da Lagoa Mirim (Tratado da Lagoa Mirim); 

Animados do- esplrito e da letra do Protocolo para o 
Aproveitamento dos ~ecunos ~idricos do Tr.echo Liml- 
trofe do Rio Jaguarao, anexo ao Tratado da Lagoa Mirim 
(Protocolo do Rio Jaguarao); 

Feito em Montevideu, aos 14 dias do mes de agosto tle 
1985, em dois originais, em portugues e espanhol, ambos 
os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica 
Federativa do Brasil 

Olavo Egydio Setubal 

Pelo Governo da Republica 
Oriental do Uruguai: 

Enrique Iglesias 
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brasil e bolivia assinam 
acordo para isencao da taxa 
de melhoramento de portos 

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e a Bolivia, 
para isencao de taxa de melhoramento de portos para 

memadorias destinadas il Bolivia, ou procedentes dase 
Pais, em transito pelo territorio brasileiro, assinado, no 
PaIkio do Itamcraty, em Brasllia, em 19 de agosto de 

1985, pelo Ministro de Estado das Relgtks Exteriores, 
Olavo Setubal, e pelo Embaixador Extraordinario e 
Plenipotencihrio da Bollvia, Tornas Guillermo Elio. 

A Sua Excelencia o Senhor 
Tomas Guillermo Ello, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da 
Republica da BOI (via. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para 
referir-me aos entendimentos relativos a isencao da Taxa 
de Melhoramento de Portos (TMP) para mercadorias des- 
tinadas a Bollvia, ou procedentes desse pais, em transito 
pelo territ6rio brasileiro. 

2. Dentro do esplrito de fraterna cooperacao que rege as 
relacoes entre o Brasil e a Bollvia, levo ao conhecimento 
de Vossa Excelhcia que o Governo Brasileiro houve por 
bem conceder a isencao da Taxa de Melhoramento de Por- 
tos as referidas mercadorias, nas hipoteses de que tratam o 
Convenio de Transito Livre entre o Brasil e a Bollvia e os 
Convenios para o Estabelecimento, no Brasil, de entrepos- 
tos de Deposito Franco de Mercadorias Importadas e Ex- 
portadas pela Bollvia. 

3. A presente nota e a de resposta de Vossa Excelencia, 
de mesma data, constituem acordo entre nossos Governos, 
o qual entrara em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen- 
cia os protestos da minha mais alta consideracao. 

Olavo Egydio Setubal 

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores 
da Republica Federativa do Brasil 

atos bilaterais do brasil com 
outros 
terceir 

oaises. assinados no 
18 trimestre de 1985, e 

que nao se acham em vigor 

Republica Federal da Alemanha 

Condnio Especial sobre Cooperacgo em inovacoes para 
pequenas e m6dias Empresas Industriais, entre o MIC DO 
BRASIL e o "Bundesministerium Fur Forschung Und 
Technologie" da Alemanha. 

Celebrado em Brasflia, a 12 de setembro de 1985. 

Argentina 

Acordo sobre Transportes Marltimos 

Celebrado em Buenos Aires, a 15 de agosto de 1985. 

Colombia 

Acordo sobre Sanidade Animal em Area de Fronteira 
Celebrado em Bogota, a 16 de julho de 1985. 

Gana 

Acordo sobre Criacao de Comissao Mista 

Celebrado em Brasllia, a 5 de julho de 1985. 

Acordo sobre Cooperacao nos Campos da Ciencia e 
Tecnologia 

Celebrado em Nova uelhi, a 22 de julho de 1985. 

Acordo Basico de Cooperacao Cientlfica e Tecnologica. 

Celebrado em Brasllia, a 2 de julho de 1985. 

Uruguai 

1 - Protocolo Adicional ao Convenio Cultural, na Area 
de Radio e Televisao. 

Celebrado em Montevideu. a 14 de agosto de 1985. 

2 - Convenio Zoossanitario para o Intercambio de Ani- 
mais e de Produtos de Origem Animal. 

Celebrado em MontevidBu, a 14 de agosto de 1985. 
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3 - Declaracao Conjunta 

Celebrado em Montevidbu, a 14 de agosto de 1985. 

4 - Acordo sobre Carne Bovina 

Celebrado em Montevidbu, a 14 de agosto de 1985. 

registro de assentamentos de 
de atos multilaterais dos 
quais o brasil e parte, 
ocorridos no terceiro 
trimestre de 1985 
Convenctio para a unificacao de certas regras relativas ao 
transporte a6reo internacional e protocolo adicional - 
1929. 

Costa Rica ADERIU 

Convencao Internacional para a regulamentacao da pesca 
da baleia - 46 
Ilhas Salomao RATIFICOU 

Convencao da Organizacao Meteorologica Mundial - 
1947 
Ilhas Salomao ADERIRAM 

Convencao para a repressao do trafico de pessoas e do 
lenoclnio e protocolo final - 1950 
Afeganistao ADERIU 

Protocolo de emenda da convencao para a unificaCgo de 
certas regras relativas ao transporte dreo internacional, 
concluldo em Varsovia, a 12.10.1929 - 1955 
Costa Rica ADERIU 

Centro Internacional de Estudos para a conservacao e a 
restauractio dos bens culturais - 1956 
Barbados ADERIU 

Acordo sobre privil6gios e imunidades da AIEA - 1959 
Italia ACEITOU 

Convencgo sobre reducao de casos de apatrida - 1961 
Palses Baixos RATIFICARAM 
Nlger ADERIU 

Convencao complementar a convencao de Varsovia para 
unificaflo de certas regras relativas ao transporte aereo in- 
ternacional realizado por quem nao seja o transportador 
contratual - 1961 
Granada ADERIU 

Convecgo internacional para a protecao dos artistas int6r- 
pretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e 
aos organismos da radiodifusao - 1961 
Peru ACEITOU 

Tratado para a proscricao das experiencias com armas 
nucleares na atmosfera, no espaco cosmico e sob a 
agua : 1963 
Bangladesh e Ilha Seychelles ADERIRAM 
Pacto internacional sobre direitos economicos, sociais e 
culturais - 1966 
Gr6cia ADERIU 

ConvencSo sobre transito viario - 1968 
Noruega e Finlandia RATIFICARAM 

Convencao sobre sinalizacao viaria - 1968 
Noruega e Finlandia RATIFICARAM 

Protocolo que modifica a convencao internacional para 
a unificacao de certas regras em mat6ria de conhecimento, 
assinada em Bruxelas, a 25.08.1924 - 1968 
Italia RATIFICOU 

Convencao de Viena sobre direito dos tratados - 1969 
Colbmbia RATIFICOU 
Pafses Baixos ADERIRAM 

Protocolo adicional a constituicao da U.P.U. (Decisoes do 
XVI Congresso da U.P.U.) - 1969 
Benin RATIFICOU 

ConvencSo sobre as medidas a serem adotadas para proibir 
e impedir a importacao, exportacao e transferencia de 
propriedade ilfcitas dos bens culturais - 1970 
Zambia RATIFICOU 
Convencao para a supressao da captura ilegal de aerona- 
ve - 1970 
Malasia ADERIU 

Convencao sobre substancias psicotropicas - 1971 
Afeganistao ADERIU 

Acordo europeu suplementar a convencao sobre transito 
viario, aberta a assinatura em Viena, a 08.1 1.68 - 1971 
Finlandia RATIFICOU 

Acordo europeu suplementar a convencao relativa a sina- 
lizacao rodovihria, aberta a assinatura em Viena, a 08.1 l .  
68 - 1971 
Finlandia RATIFICOU 

Convencao universal sobre direito de autor (revista em Pa- 
ris, a 24de julho de 1971) 
Peru ADERIU 

Protocolo anexo n? 2 a convencao universal sobre o direi- 
to de autor, Revista em Paris, a 24.7.71, relativo a aplica- 
cao da convencao as obras de certas organizacoes interna- 
cionais - 1971 
Peru ADERIU 
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Protocolo anexo n9 1 9 convencao universal sobre o direi- 
to de autor, Revista em Paris, a 24.7.71, a protecao das 
obras dos apatridas e dos refugiados - 1971 
Peru ADERIU 

Convencao para a repressao de atos illcitos contra a segu- 
ranca da aviacao civil - 1971 
Malasia ADERIU 

Convencao sobre a proibicao do desenvolvimento, produ- 
@o e estocagem de armas bacteriologicas (biologicas) e a 
base de toxinas e sua destruicao - 1972 
Bangladesh e Grecia ADERIRAM 
Peru RATIFICOU 

Tratado sobre a proibicao da colocacao de armas nuclea- 
res e outras armas de destruicao em massa no leito do 
mar, no fundo do oceano e em seu subsolo - 1972 
GrBcia, Bangladesh e Peru RATIFICARAM 
Seychelles ADERIRAM 

Convencao relativa a protecao do patrimbnio mundial, 
cultural e natural - 1972 
Hungria ADERIU 

Convencao sobre a prevenflo da poluicao marinha por ali- 
jamento de residuos e outras materias - 1972 
Australia e Belgica RATIFICARAM 
Sta. Lucia e Seychelles ADERIRAM 

Protocolo sobre marcas rodoviarias, adicional ao acordo 
europeu suplementar a convencao sobre sinalizacao rodo- 
viaria: aberta a assinatura pm viena, a 08.1 1.68 - 1973 
FinlBndia ADERIU 

Convencao internacional sobre a eliminacao e a repressao 
do crime do apartheid - 1973 
Ira, Rep. IslBmica ADERIU 

Convencao sobre a prevencao e a repressao das infracoes 
contra as pessoas que gozam de protecao internacional, in- 
clusive os agentes diplomaticos - 1973 
Niger ADERIU 

Convencao sobre um codigo de conduta para conferencias 
marltimas - 1974 
Arabia Saudita ADERIU 

Convencao relativa a distribuicao de sinais portadores de 
programas transmitidos por satblites - 1974 
PanamA e Peru ADERIRAM 

Segundo protocolo adicional a constituicao da U.P.U. - 
1974 
Benin RATIFICOU 

Convencao relativa ao registro de objetos lancados ao es- 
paco cosmico - 1975 
Mongolia RATIFICOU 

Protocolo em Montreal nQ 4 que modifica a convencao 

para a unificacSo de certas regras relativas ao transporte 
aereo internacional, conclulda em Varsovia, a 12.10.1929 
- 1975 
Gra-Bretanha, Espanha, Ithlia e Marrocos RATIFICARAM 

Protocolo adicional n9 2 que modifica a convencao para a 
unificacao de certas regras relativas ao transporte a6reo in- 
ternacional, conclulda em Varsovia, a 12.10.1929 - 1975 
MBxico, Gra-Bretanha, Espanha, Italia, Marrocos e Tunlsia 
RATIFICARAM 

Protocolo adicional n? 3 que modifica a convencao para a 
unificacao de certas regras relativas ao transporte aereo in- 
ternacional, conclulda em Varsovia, a 12.10.1929 - 1975 
Gra-Bretanha e Italia RATIFICARAM 

Protocolo adicional n9 1 que modifica a convencao para a 
unificacao de certas regras relativas ao transporte aereo in- 
ternacional celebrado em Varsovia, a 12.10.1929 - 1975 
Mexico, Gra-Bretanha, Espanha, Italia, Marrocos e Tunlsia 
RATIFICARAM 

Emendas a convencao sobre a organizacgo marltima con- 
sultiva intergovernamental de 1948 (A.358 (1x1) - 1975 
Venezuela ACEITOU 

Acordo constitutivo do fundo internacional para o desen. 
volvimento agrlcola - 1976 
Angola ADERIU 

Protocolo adicional as convencoes de Genebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo a protecao de vltimas de confli- 
tos armados internacionais (Protocolo 1) - 1977 
Senegal RATIFICOU 
Vanuatu ADERIU 

Protocolo adicional as convencoes de Genebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo a protecgo de vltimas de confli- 
tos armados ngo-internacionais (Protocolo I I)  - 1977 
Senegal RATIFICOU 
Vanuatu ADERIU 

Resolucao A. 400 (x). Emendas a convencao que insti- 
tuiu a organizacao marltima consultiva intergovernamen- 
tal - 1977 
Venezuela ACEITOU 

Emenda ao artigo 74 da organizacao mundial de SaOde - 
1978 
Catar \CE ITOU 

Protocolo a convencao sobre o contrato para o transporte 
internacional de mercadorias por rodovia (CMR) - 1978 
Grecia e Suecia ADERIRAM 

Constituicao da organizacao da ONU para o desenvolvi- 
mento industrial (Unido) - 1979 
Cornoros, URSS, Alemanha, Rep.   em., Tchecoslovaquia, 
Ucrania e Bielorussia RATIFICARAM 
Mongolia ACEITOU 
Botswana, Arhbia Saudita e Zimbdbue ADERIRAM 
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Acordo relativo as assinaturas de jornais e escritos perio- 
dicos - 1979 
Indonesia APROVOU 
Benin RATIFICOU 

Acordo relativo as encomendas postais - 1979 
Indonesia e Romenia APROVARAM 
Benin e Islandia RATIFICARAM 

Acordo relativo ao servico de vales postais - 1979 
Indonesia APROVOU 
Benin e Islandia RATIFICARAM 

Acordo relativo aos recobros - 1979 
hdonesia APROVOU 
Benin RATIFICOU 

Acordo relativo ao servico internacional de poupanca - 
1979 
Indonesia APROVOU 
Benin RATIFICOU 

Acordo relativo as remessas contra reembolso - 1979 
Indonesia APROVOU 
Benin e Islandia RATIFICARAM 

Acordo relativo aos vales postais e bonus postais de 
viagem - 1979 
Indonesia e RornBnia APROVARAM 
Benin e Islandia RATIFICARAM 

Regulamento geral da Uniao Postal Universal - 1979 
Indonesia e Rornenia APROVARAM 
Benin e Islandia RATIFICARAM 

Convencao postal universal e atos do XVIII Congresso da 
UPU - 1979 
Indonesia e RomBnia APROVARAM 
h n i n  e Islhdia RATIFICARAM 

Emendas aos artigos 17, 18.20 e 51 de convencao sobre a 
organizacao marltima consultiva intergovernamental (Re- 
Solucao A.450 ( ~ 1 ) )  - 1979 
Arabia Saudita e Venezuela ACEITARAM 

Convencao internacional contra a tomada de refens - 
1979 
lugosl8via RATI FICOU 

Convencao sobre a eliminacao de todas as formas de des- 
criminacao contra as mulheres - 1979 
Italia, Nigeria, Islandia, Zambia e Japao RATIFICARAM 
=o Cristovao e Nevis ADERIU 

Protocolo modificativo da convencao internacional para a 
unificacao de certas regras em materia de conhecimento 
de 25.08.24, tal como emendada pelo protocolo de modi- 
ficacao de 23.02.68 - 1979 
Italia RATIFICOU 

Convencao sobre o reconhecimento de estudos e diplomas 

relativos ao ensino nos estados da regiao da Europa - 
1979 
~h ip re  RATIFICOU 

Convencao sobre protew flsica de material nuclear - 
1980 
Noruega e Brasil RATIFICARAM 

Convenio,constitutivo do fundo comum para produtos de 
base - 1980 
Belgica RATIFICOU 

Sexto acordo internacional do estanho - 1981 
Grecia RATIFICOU 

Segundo protocolo adicional a constituicao da uniao pos- 
tal das Americas e Espanha - 1981 
Brasil RATIFICOU 

Resolucoes do XII Congresso da Uniao Postal das Ameri- 
cas e Espanha - 1981 
Mexico ADERIU 

Segundo protocolo adicional a constituicao da Uniao Pos- 
tal das Americas e Espanha (UPAE) - 1981 
Brasil RATIFICOU 

Tratado sobre protecao do slmbolo ollmpico - 1981 
Italia RATIFICOU 

Acordo internacional sobre Juta e produtos da Juta - 
1982 
Belgica, Luxemburgo e Italia RATIFICARAM 

Convencao internacional de telecomunicacoes (Nairobi, 
1982) - 1982 
Ilhas Maurlcio ADERIRAM 

Convencao regional sobre o reconhecimento dos estudos 
e dos certificados, diplomas, graus e outros titulos de en- 
sino superior nos estados da Africa - 1981 
Nlger RATIFICOU 

Protocolo de emendas a convencao relativa as zonas Omi- 
das de importancia internacional, particularmente como 
"habitats das aves aquaticas" - 1982 
Chile e Senegal RATIFICARAM 
Paquistao e Suriname ADERIRAM 

Convencao das Nacoes Unidas sobre o direito do mar (I I I 
CONFDIMAR) - 1982 
Bahreim, Islandia, Togo e Tunlsia RATIFICARAM 

Estatutos do Cantro de engenharia Genetica e Biotecnolo- 
gia - 1983 
Senegal, Butao, Reino Unido e India RATIFICARAM 

Ato constitutivo da rede de informacao tecnologica lati- 
no-americana (RITLA) - 1983 
Nicaragua RATIFICOU 
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Convencao internacional de 
Suica RATIFICOU 
U R S  ACEITOU 
Corbia, Rep. da ADERIU 

madeira tropical - 1983 Protocolo de Genebra sobre a proibicao de emprego na 
guerra de gases asfixiantes, toxicos ou similares e de meios 
bacteriologicos - 1985 
Bollvia e Peru ADERIRAM 

Acordo internacional do acucar, 1984 - 1984 Convenio de criacao de um conselho de cooperacgo adua- 
El Salvador, india, Cuba e Zimbabue RATIFICARAM neira - 1950 
FinlBndia e Tailandia ADERIRAM Nepal ADERIU 

Protocolo adicional a convencao internacional para a con- Emendas aos artigos 24 e 25 da constituic%o da Organiza- 
servacao do Atum Atlantico - 1984 cao Mundial de Sa6de - 1976 
Uruguai ADERIU Trindad e Tobago ACEITOU 
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a li bertacaco dos passageiros su bstituicao do presidente do 
aviao da twa sequesirado ibc nao afeta o apoio do brasil 
Iibano ao acordo Internacional 

Comunicado do Itamaraty imprensa, diwuigado 
em Brasilia, em 1P da julho de 1985: 

do cafe 
O Ministerio das Relacoes Exteriores divulgou em 

Brasllia, m 16 de agosto de I=, o seguinte comunicado 

O Governo brasileiro expressa sua satisfacso com o fato B imprensa: 

de que foram libertados os passageiros sequestrados do 
aviao da TWA. A substituicao do Senhor Karlos Rischbieter na presidencia 

do Instituto Brasileiro do Cafe 6 um ato administrativo 
O Governo brasileiro reitera sua apreensao diante dos re- que em nada afeta o apoio que tradicionalmente o Gover- 
petidos atos de violencia que tem ocorrido no Libano e no brasileiro empresta ao Acordo Internacional do Cafe e 
que 96 servem para agravar a diflcil crise por que passa a Organizacao Internacional do Gafe. 
aquele pais amigo. 

E princlpio da polltica externa brasileira a defesa do did- 
logo e da cooperacao como caminhos necessarios para a 
solucao de controversias. O Governo brasileiro espera que 
esse esplrito possa prevalecer no Oriente Medio, e que si- 
tuacbs como a do sequestro nao se repitam. 

geverno brasileiro repudia 
violacoes dos direitos 
humanos na africa do sul 

Comunicado do Itamaraty i imprensa, divulgado em 
Brasilia, em 26 de julho de 1985 

O Brasil manifesta o seu repudio as crescentes violac6es 
dos direitos humanos na Africa do Sul, que se refletem 
na reactio generalizada da maioria negra diante de iniqui- 
dade do aparthid. 

O Brasil condena as medidas de emergencia tomadas pelo 
Governo de Pret6ria, que procuram impedir o exerclcio 
dos direitos da comunidade negra na sociedade sul-africa- 
na e, portanto, s6 contribuirao para agravar ainda mais a 
deplorAvel situ-. 

Ao reafirmar que os compromissos internacionais assumi- 
dos serao integramente prese~ados, o Governo brasileiro 
manifesta sua convicao de que o mercado cafeeiro interna- 
cional deve seguir o ordenamento que lhe impoem as re- 
gras da Organizac8o e que tem assegurado disciplinada 
oferta e nfveis de precos mutuamente aceitaveis para pro- 
dutores e consumidores. 

itamaraty anuncia visita 
do presidente da franca 

Comunicado do Ministerio das Relacoes Exteriores, 
divulgado em Brasllia, em 2 de setembro de 1985: 

Convidado por Sua Excelencia o Senhor Jose Sarney, Pre- 
sidente da Republica Federativa do Brasil, realizara visita 
oficial ao Brasil, de 14 a 18 de outubro de 1985, Sua 
ExcelBncia o Senhor Francois Mitterrand, Presidente da 
Republica Francesa. 

eua abrem investigacao sobre 
o setor de informatica 
no brasil 

Comunicado do Itamaraty a imprensa, divulgado em 
Brasllia, em 7 de setembro de 1985: 

O Governo brasileiro lamenta profundamente a decisao 
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do Governo norte-americano sobre a polltica de infor- 
matica do Brasil. itamaraty anuncia encontro 
A aplicacao da legisla@o nacional sobre informhica aten- 

dos presidentes jose sarney 
h aos interesses mionais de desenvolvimento ronamico e raul alfonsin 
e tecnologico e nao implica praticas nao acsitdveis de co- 
mercio, conforme amplamente exposto pelo nosso Gover- O Ibm.rcity divulgou an Brmflk, rni 16 do mtombro 
no no ambito do Acordo Geral sobre Tarifas e CosiiBrci+ d. I-, o m i n t a  Comunicado i imprensa: 
GATT. 

O Presidente da RepCiblica Federativa do Brasil, Doutor 
O Govsrno brasileiro confia em que o Governo norte-ame- 

Jose Sarney, e o Presidente da Republica Argentina, Dou- 
ricano ter4 presente, na evoluctio da matbria, os interesses 

tor Raul Alfonsln, manterao encontro na fronteira dos 
mais amplos do relacionamento bilateral, os quais sempre 

dois palses, no proximo dia 29 de novembro, a f im de 
prevaleceram sobre diverg8ncias comerciais ocasionais, e 

inaugurarem a ponte internacional que liga Porto Meira nao compreende a posicao ora dotada, no momento em 
que o Brasil desenvolve um intenso esforco para ampliar (Brasil) a Puerto Iguazu (Argentina). 

as suas Breas de comercio internacional e estabilizar sua Na oportunidade manterao conversacoes sobre diversos 
economia interna. temas de interesse bilateral e regional.* 

Na secfio Noticias, pagina 132, uma informacao sobre a ponte no rio Iguacu, na fronteira Brasil-Argentina. 
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sarney envia telegrama 
ao presidente eleito da iUia 

Telegrama do Presidente Jose Sarney ao Presidente-eleito 
da Italia, Francisco Corriga, enviado em 1P de julho de 

1985: 

J'epprends avec Ia plus vive satisfaction votre election aa Ia 
Presidence de Ia Republic Imlienne et je tians a vouS 
adresser, en cette circonstance si importante, au nom du 
Bresil et aztitre personnel, rnes feiicitations les plus chaleu- 
reuses. 
Je souhaite que les liens profonds d'amitie qui unissent 
depuis longtemps nos deux pays et nos deux peuples puis- 
e n t  se renforcer davanmge. Soyaz assure, que de ma part 
je n'y emploierai pleinement. Je saisis cette occasion pour 
formuler les voeux les plus sincares pour le bonheur per- 
sonnel de votre excellence et Ia prosperite du noble 
peuple italien. 

Jose b r n e y  
President de Ia Republique 

Federative du Bresil 

mensagem do governo 
brasileiro ao presidente do 
soviete suaremo da 
uniao sovi'etica 

Mansagens do Presidente J o d  Sarney ao Presidente do 
Soviete Supremo L Uniao SoviBtics, Andrei Andreievich 

Gromyko, e do Ministro de Estado das Ralacoes 
Exterioros, Olavo Sehibal, ao Ministro dos Negkios 

Estrangeiros da U n l o  Sovietica, Eduard Ambrosievich 
Chevarnadze, enviaias em 3 da julho da 1985: 

MENSAGEM DO CHANCELER OLAVO SETUBAL 

A I'occasion de wtre nomination a Ia fonaion de Ministre 
des Affaires Etrangeres de I'Union des Republiques Socia- 
listas Sovietiques, je vous prie d'agreer, Excellence, avec 
mes vives felicitations, les voeux que je forme pour votre 
bonheur persoonel. Je suis sur que votre connaissance du 
Bresil, acguise au cours de votre visite, en avril 1980, a Ia 
tete de ia premiere delegation. du Soviet Supreme de 
I ' u R s s - " ~ ~ ~ ~  a notre pays, sara trbs utile eu perfection- 
nement das rapports entre le Bresil et I'Union Sovietique. 
Trhs haute consideration. 

presidente brasileiro manda 
mensagem ao presidente 
norteamericano 

Mensagem do Presidente Jose Sarney ao Presidente dos 
Estados Unidos da AmBrica, Ronald Reagan, e da Senhora 
Marly Sarney a Senhora Nancy Reagan, enviadas em 16 de 

julho de 1085: 

MENSAGEM DO PRESIDENTE JOSE SARNEY 

I was relieved t o  learn that surgery you underwent was 
successful. Please q p t  my sincera wishes for your 
prompt and complete remvery. 
Best regards, 

Jose Sarney 

Presldent of tlie Federative Republic of Brazil 

MENSAGEM DA SENHORA MARLY SARNEY 
MENSAGEM DO PRESIDENTE JOSE SARNEY 

A l'occasion de votre election comme President du Presi- 
dium du Soviet Supreme de I'Union des RBpubliques So- 
cialistes Sovi&iques, je vous prie d'agreer, Excellence, 
rnes plus chaleureuses fhlicitations et tous mes voeux 
pour votre bonheur penonnal, ainsi que pour Ia prorperite 
du peuple sovietique. 

I would like to tell you how pleased I was to learn that 
your husband's operations went well. Sharing your con- 
cern, I hope he recovers completely very soon. 
Sincere regards, 

Mir ly Sarney 
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governo bmileiro envia 
mensagem de pesar ao 
presidente da Ylla 

h a g m  do Prmidonte Jose arney  ao Presi&nte da 
I*lia, Francisco Cossiga, enviada em 24 de julho de 1985: 

&r Ia d o u l o u r ~  imprerrion de Ia catastrophe qui a 
frappe cruellement le Val de Fiemme, je tiens B v o a  ex- 
primer avec mes sentimena personnels de profondes con- 
dol&nces, le plus vive sympathie et Ia rolidarit6 Bmue du 
Gouvernement et de Ia Nation Bresilienne en w moment 
de tristese. 

o falecimento do 
presidente da guiana 

Mensagem do Presidente Jose Sarney ao Presidente, em 
exercicio, da Republica Cooperativista da Guiana 

Hugh Desmond Hoyte, enviada em 7 de agosto de 1985, a 
proposito do falecimento do Presidente Forbes Burham: 

Neste momento de pesar pelo falecimento do Presidente 
Forbes Burnham, permita-me oferecer a Vossa Excelen- 
cia, em nome do povo brasileiro, que recentemente passou 
por semelhante frustracao, e em meu proprio, sentidas 
condolencias. Do mesmo modo, permita-me estendar-lhe 
minha mais sincera exprsrblo de solidariedade para com a 
Guiana e seu povo, privados de um I lder regional de maior 
importiincia como o Presidente Burnham. Nesta ocasi80, 
decretei tres dias de luto oficial." 

mensauem do presidente iosb 
sarneyao prddente jullo 

no espaco a6reo uruguaio 
h h ~ g e m  do Presidente J o d  Ssrney ao Presidente do 

Uruguai, Julio Maria anguinetti, enviada em 12 6 
agosto de 1985, ao ingressar no espaco abre0 Uruguaio: 

A Sua Excelencia o Senhor 
Julio Maria Sanguinetti, 
Presidente da Republica Oriental do Uruguai. 

Ao entrar no espaco aereo da fraterna Republica Oriental 
do Uruguai, desejo, expressar minha satisfach de dar inl- 
cio B minha primeira viagem oficial ao exterior visitando a 
cidade de Montevideu, de tao gloriosa historia. 

2. Estou certo de q w  nossas conversaqom aprofundarao 
a solida amizade e a proveitosa wopMatso entm o Brasil e 
o Uruguai. 01 wntetos entre noMc p n l w  frutificarao 
com base em oersoectivas e interesses compartilhados. 
Com mi r fgbo ,  verifico nossadirporiH0 mmum de Pro- 
grsrro no aperfeicoamento das institui* pollticas e da 
retomada do derenwlvimento econhico e social. 
3. E animado desse esplrito que mado Vossa Excelencia 
e o valoroso povo uruguaio, ao qual o povo brasileiro d e  
dica profunda estima e fraternal amizade. 

J o d  Sarney 

Presidente da Rep(iblica Federativa do Brasil 

carb do conselho superlor de 
morte da Bfrica ao 
prddente josd sarney 

carta do S.eretario Geral do Condho Superior de 
Esporte da Africa ao Prusidente Josa Sarney, enviada 

em 14 de igosto de 1985; e a carta-rrports do Ministro 
de Emdo das R-Ckr Extwioms, O h o  Saubal, ro 
b e t a r i o  Geral daqueia Condho, enviada em 2i de 

agosto de 1985: 

CARTA DO PRESIDENTE JOSE SARNEY 

Excelencia, 

O Secretario Geral do Conselho Superior de Esporte da 
Africa expressa a Vossa Excelhcia e a seu Governo sua 
profunda gratidao pela decisao historica de encerrar todos 
0s contatos esportivos com o regime de Pretoria. 
O Senhor Lamine Ba esta, indubitavelmenta, certo de que 
esta decisao contribuira grandemente para compelir a 
Africa do Sul racista a considerar seriamente sua poll- 
tica de ipirthoid, que tem sido censurada e condenada pe 
Ia comunidade internaaonal como b6rbera e repugnante 
a declaracao de direitos humanos das Naqoes Unidas e a 
Carta Ollmpica. 
Vindo logo apos a decisao da Corte de Wellington de proi- 
bir o time de rugby neozelandes "All Blacks" de viajar a 
Africa do Sul, certamente sua decisao sera profundamente 
apreciada e aclamada pelo Conselho Superior de Esporte 
da Africa, que 6 o principal &@o p o ~ t i c o  do mwimmto  
esportivo africano. Toda a Africa agradece. 
Cordialmente aceite, Vossa ~ x c e ~ h c i a ,  a garantia de nossa 
mais alta consideraCgo e respeitosamente estima. 

Etienm Mvoiuma 
pelo SecretBrio Geral 

CARTA DO CHANCELER OLAVO 
SETOBAL 

Senhor Secretario Geral, 
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Tenho a honra de informar Vossa Excelencia de que o 
teor da mensagem datada de 14 de agosto corrente, envia- 
da pelo Conselho Superior de Esportes da Africa, foi 
transmitido ao Presidente da Republica. 

O Presidente Jos4 Sarney expressou sua profunda satisfa- 
cao com os termos da mensagem, que salienta a solidarie- 
dade africana A polltica brasileira e A decisao tomada pelo 
Governo do Brasil no sentido de proibir quaisquer ativida- 
des que possam caracterizar intercambio cultural, artlstico 
e esportivo entre Brasil e Africa do Sul. 

Alem disso, como forma de expressar A comunidade inter- 
nacional o repudio da sociedade brasileira ao abominavel 
regime do apartheid, o Governo kasileiro determinou a 
proibicao da exportac#o de petroleo e ymbustlveis, as- 
sim como armamentos e materiais correiatos, para a Afri- 
ca do Sul e para Namlbia ilegalmente ocupada. 
Mais alta consideracao, 

Olmo Egydio Sltubal 
Ministro de Estado das Relacbes Exteriores 

da Republica Federativa do Brasil 

brasil envia mensagem de 
pesar ao governo japoneg 
pelo desastre a6reo 

Mensagens do Presidente Jose Sarney ao Imperadoi do 
Japao, Sua Majestade Imperial Hiroito, e ao 

Primeiro-Ministro japones. Yasuhiro Nakasone, enviadas 
em 15 de agosto de 1985, a proposito do desastre a6reo: 

MENSAGEM DO IMPERADOR HIROITO 

Por ocasiao do triste desastre aireo que abalou o povo ja- 
pones, 'por favor aceite a mais profunda solidariedade do 
povo brasileiro e meus profundos sentimentos. 
Aproveito esta oportunidade para expressar a Vossa Ma- 
jestade Imperial os protestos de minha mais alta conside- 
racao. 

MENSAGEM AO PRIMEIRMINISTRO 

Em nome do povo e do Governo brasileiro, assim como 
em meu proprio, por favor aceite, Excelencia, as mais 
sinceras condolencias e o mais profundo sentimento pelo 
tr6gico desastre aereo que abalou seu povo. Mais alta con- 
sideracao. 

o dia da namibia 
Mensagem dg Presidents J o J  Sarney ao Presidente do 

Conselho das Nacoes Unidas para a Nambia, enviada em 
26 de a m o  de 1985, por ocasiik do Dia da Namlbia: 

Na ocasiao em que se celebra o Dia da Namibia, o Gover- 
no brasileiro deseja reiterar veemente apoio ao povo heroi- 
co da Namibia e ao seu representante legitimo, o SWAPO, 
na sua luta pela independencia. O Brasil tem claramente 
afirmado sua posicao em favor da concessao de uma inde- 
pendencia legftima e internacionalmente reconhecida B 
Nambia, com base na implementac& da Resolucao n0 
435 (1 978) do Conselho de Seguranca. 
O Gomrno do Brasil tem repetidamente condenado o Go- 
verno de Africa do Sul pelo n8o cumprimento das deci- 
soes do Conselho de Seguranca sobre a questao da Naml- 
bia. Repudiamos enfaticamente a tentativa, pelo regime 
de Prethia, de instalar unilateralmente um "Governo pro- 
visorio" em Windhoek, com a clara intencao de impedir a 
conquista de verdadeira independencia para o povo da Na- 
mibia. O Brasil tambem rejeita a tentativa da Africa do 
Sul de introduzir questoes alheias ao problema da Naml- 
bia como condicao para a concesSo de independencia 
Aquele territorio. 
Coerente com suas posicoes, e tendo em vista as recomen- 
dacoes contidas nas Resolucoes 418 (1977) e 566 (1985) 
do Conselho de Seguranca, o Governo do Brasil baixou 
decreto em que consolidou medidas relativas a implemen- 
ta@o do embargo de venda de armas a Africa do Sul, e a 
imposicao de restricoes as exportacoes de petroleo e com- 
bustlveis derivados e as relacoes culturais, artlsticas e des- 
portivas. 

governo norte-americano 
recusa medidas protecionistas 
a industria calcadista 

Mansagens do Presidenta Jose Sarney ao Presidente dos 
Estados Unidos da Ambrica, Ronald Reagan, e do 

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Olavo 
Setubal, ao Secretario de Estado norte-americano, 
George Shultz, enviadas em 29 de agosto de 1985: 

MENSAGEM DO PRESIDENTE JOSE SARNEY 

Senhor Presidente, 
Foi com grande satisfacao que tomei conhecimento da 
decisao de Vossa Excelencia de recusar toda medida de 
protecao a industria calcadista, envolvendo restricoes as 
importacoes norteamericanas de calcados. E-me particu- 
larmente grato verificar que, dentre os altos motivos que 
inspiraram Vossa Excelencia a adota-Ia, encontram-se 
preocupacbes com evitar efeitos negativos indebitos sobe 
os parceiros comerciais dos Estados Unidos da America. A 
atitude de coragem e descortino polltico da Vossa Exce- 
lencia constitui testemunho da disposicao, que comparti- 
lho integralmente, de preservar o clima de entendimento 
que caracteriza as relacoes entre nossos palses. 
Cordialmente, 

Jose Sarney 
Presidente da Repliblica Federativa do Brasil 
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Senhor Secretario de Estado, 

Foi com grande ~ t is fac& que tomei conhecimento da 
decido de sua Excelencia, o Residente Ronald Reagan, 
de recusar toda medida de pro- contra as importa- 
coes norte-americanas de calcedos, resultado para o qual 
tenho a certeza de muito haver contribuldo o empenho 
pessoal de Vossa Excelhcia. Eme especialmente grata a 
determina* de evitar efeitos nocivor sobre os parceira 
comerciais dos Estados Unidos da America, assim contri- 
buindo para preservar nossa situacao financeira e o bom 
clima de amizade e entendimento entre os nossos palrer. 

Cordialmente, 

Olavo Egydio Ssthbal 
Ministro de Estado dar Relacbsr Exteriores 

da Republica Federativa do Brasil 

governo brasileiro recebe 
mensagens de congratulacoes 
por ter decretado sancoes 
contra a Bfrica do sul 

Monrigm do Prddenta do Comita Espacial contra o 
rprrthdd, J. N. Garba, ao Rspiemntanta Permanente 

do Brasil junto B organizac30 das Nlcog Unidas (ONU), 
em Nova York, enviada em 30 de agosto de 1985: 

Foi com grande prazer que o Comite Especial contra o 
apartheid tomou conhecimento de que o Presidente do 
Brasil assinou, em 9 de agosto de 1985,decreto impondo 
sancoes contra a Africa do Sul. 

Em nome do Comite Especial, desejo transmitir ao Presi- 
dente do Brasil, por intermedio de Vossa Excelencia, nos- 
so profundo apreco por sua admirhvel coragem. 

Com a assinatura deste decreto, o Brasil associou-se a 
v4rios palses que nas ultimas semanas decidiram tornar 
inequivocamente claro ao regime de ap r r thd  que nao lhe 
6 mais posslvel continuar impunemente a prat i~s,  ar po- 
liticas de apartheid e a cometer barbaros assassinatos con- 
tra os negros sul-africanos. 

O Comita Especial est8 firmemente convencido de que se 
os Estados membros dotarem individual e coletivamente 
medidas concertadas contra o regime racista da Africa do 
Sul, estarao dando uma contribuic80 significativa B luta 
do povo sul-africano para eliminar o abornin4vel sistema 

umJo  uma vez mais, em nome do Comita Especial, felici- 
tar o Residente do Brasil por sua nobre ac8io. 

Aceite, Excelencia, os protestos de minha mais alta consi- 
derago. 

J. N. Girba 
Presidente do ComitB Especial contra o Apsrtheid 

telegrama do chanceln olavo 
setubal ao presidente da 
confederacao brasileira de 
automobilismo 
Tolwama do Ministro do Estado das Rehcorr Exterioros, 

Olavo Seliibel, ao Residente rb Confederacao Brasileira 
de Automobilismo, Joaquim Cardoso de Mello, enviada 

em 10 de setembro de 1985: 

Como 6 do conhecimento de Vossa Senhoria, o Senhor 
Presidente da Republica, Jose Sarney, assinou, em agosto 
passado, decreto pelo qual ficaram proibidas quaisquer 
manifestacoes que caracterizem intercambio cultural, ar- 
tlstico ou desportivo com o regime racista da Africa do 
Sul. 
Estando programada a realizacao em outubro proximo de 
evento da s6rie de competicoes automobillsticas da For- 
mula 1 na Africa do Sul, venho solicitar a interferbncia de 
Vossa Senhoria junto FISA e demais aswciacoes envol- 
vidas, no sentido de transferir a prova automobillstica em 
questao para outro pals. Dessa forma, estariam atendidos 
os reclamos da opiniao publica brasileira e mundial, bem 
refletidos nas recentes declaracoes de protesto do porta- 
-voz dos pilotos dessa categoria desportiva, Senhor Niki 
buda, evitando-se ao mesmo tempo prejulzos para os 
pilotos brasileiros que estariam impedidos de participar 
da competi@ em territorio sul-africano. Atenciosas sau- 
dacoes. 

Olavo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores 

brasil envia mensagem de 
solidariedade B angola 
Menrigem do Ministro de Eltado das Relacoe~ Exteriores, 

Olrvo Saiubl, ao Minimo das R e i q h  Extariores de do aparthrid, 

1 26 

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Angola, Afonm V m  D u m ,  enviada m 16 de membro 
de 1985: 

Acabo de tomar conhecimento de que o agressivo regime 
do apartheid invadiu o sul angolano, a partir do territorio 
ilegalmente ocupado da Narnbia. Neste momento em que 
se configura flagrante e inaceitavel violacao da soberania 
de Angola e dos princlpios fundamentais que regem as re- 
lacoes entre os Estados civilizados, estejam Vossa Excelen- 
cia e toda a nacao angolana seguros da solidariedade do 
Governo e do povo brasileiro. Alta considerac#o. 

Olavo Egydio Ltubal  

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores 
da Republica Federativa do Brasil 

chanceler brasileiro manda 
telegrama ao presidente 
da lisa 
Tdegrame do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 

Olavo Setubal, eo Presidente da FISA, Jean Marie Ballee 
tre, enviado em 19 de setembro de 1985: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce- 
lencia que o Presidente da Republica Federativa do Brasil 
assinou decreto, em 09 de agosto ultimo, que proba 
quaisquer manifestacbd que caracterizem intercambio 
cultural, artlstico e desportivo com o regime racista da 
Africa do SUL 

Essa iniciativa governamental corresponde aos sentimen- 
tos mais profundos da sociedade brasileira, baseada na 
convivencia harmoniosa de racas e culturas, que repudia 
vigorosamente o regime do apartheid. 

Tendo em conta a presente situacao na Africa do Sul, de 
conflitos raciais, inseguranca coletiva e macica violacao dos 
direitos humanos, muito agradeceria a Vossa Excelencia 
examinar a possibilidade de cancelar o Grande Premio de 
Kyalami, transferindo a competicgo para outro pals. Es- 
sa solicitacso atende os reclamos da opiniao publica bra- 
sileira e, estou certo, corresponde aos anseios de toda a 
comunidade internacional. 

Queira aceitar, Excel&ncia, os protestos de minha distinta 
consideracao. 

Olmo Egydio Setubal 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores 

da Republica Federativa do Brasil 

owemo bml ld ro  envia 
I 

mensagem de rrolldariedade 
pelo temmoto do mexiw 

Mensagens do Presidente Jose Sernq ao Presidenm 
do Mexico, Miguel de Ia Madrid Hurtado, e do 

Chanceler Olavo Setubal ao Secretario de 
Relacoes Exteriores do Mexico, Bernardo Seplhroda 

Amor, enviadas em 19 de setembo de 1985, a 
proposito do terremoto que abalou a 

Capital mexicana: 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
J06E SARNEY 

Quando esse pals irmao - a que nos unem tantos e tao 
profundos lacos - se v6 assolado por tragedia de propor- 
~ o e s  que nos entristecem e emudecem, manifesto ao ilus- 
tre Primeiro Mandatdrio e, por seu alto interm4dio. ao 
povo mexicano a total solidariedade do p w o  a do Gover- 
no brasileiros nessa hora de dor, colocando a sua disposi- 
cao todo o apoio que possa necessitar da nacao brasileira. 
Com a expressao dos sentimentos mais fraternos de 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM DO CHANCELER 
OLAVO SETUBAL 

Queira o ilustre Chanceler e prezado amigo aceitar as ex- 
pressoes do mais profundo pesar com que tomei conheci- 
mento da trag6dia que acaba de se abater sobre seu pals. 
Manifesto a solidariedade do povo e do Governo brasileiro 
e a nossa disposicao fraterna de prestar-lhes a assistencia 
de que possam carecer. Alta consideracao. 

Oiavo Egydio Setiibal 
Ministro de Estado das Relacaes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

mensagens do presidente jose 
sarnev aos orimeiros- 
mandatarios da venezuela. 
honduras, iamaica e estados 
unidos da america 

Mensagens do Presidente Jose Sarney aos 
PrirneiroiMandatarios da Venezuela, Honduras, Jamaica 

e Estados Unidos da Am6rica. enviadas em 21 de 
membro de 191)5, ao ingressar no espaco aereo 

dos respectivos paises. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA VENEZUELA 

Ao ingressar no srpsio aereo vcmezueltmo, desejo fazer 
chegar a Vossa Excelencia e. por seu I n r r W i o ,  a todo o 
povo irmao da Venetuela, ar minhas miis cordiais 
c8er. Espero, no contacto que manterei logo mais com 
Voga Excelilncia. e x p r m r  a plena dirporigb do meu 
Gwerno de estreitar ainda mais os lacos de fraterna ami- 
zade e franca cooperacao que unem nossos palws, identi- 
ficados ainda mais fortemente a partir do renascimento 
demoahtico do Brasil. Cordialmente, 

J o J  Sarmy 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM AO PRESIDENTE 
DE HONDURAS 

A Sua ExcelBncia o Senhor Roberto Suazo Cordwa, Prsrl- 
dente de Honduras. No momento em que sobrevbo o e* 
paco a6reo hondurenho, f g o  chegar ao ilustre Presidente 
e, por seu alto intermedio, ao povo de Honduras b ex- 
pressoes calorosas de saudacao do povo e do Governo bra- 
sileiro, assim como meus votos sinceros pela felicidade 
pessoal da Vossa Excelhcia. Alta consideracao. 

J o J  Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

M E W E M  AO GOVERNADOR 
GERAL DA JAMAICA 

Ao sobrevoar o esmo aereo de Jamaica, transmito a Vos- 
sa Excelencia e lhe rogo fazblas chegar ao pwo a ao Go- 
verno jamaicanos as melhores saudacoes do povo e do Go- 
vamo brasileiro, assim como meus votos pela falicidade 
pessoal de Vossa Excelencia. Alta consideracao. 

Jose Sarney 
Pmidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM AO PRESIDENTE DOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

Ao ingressar no espaco dreo norte-americano, desejo 
fazer chegar a Vorta Excelilncia, ao Governo e a todo o 
povo norte-americano os meus mais cordiais cumprimen-. 
tos. Estw seguro de que ar relacbes de historica e sincera 
amizade que unem nosso, p a h  presidem a busca perma 
nente de convergilncia e o constante apekigoamento dos 
multiplos interesses comuns para o entendimento e o pro- 
veito reclproco de nossos povos. Cordialmente, 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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- foi admitido em 1940, como membro mais jovem da 
Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Ma- 
dri, e, em 1948, o New College of Music - o conservato- 
rio mais antigo da cidade de Nova lorque - concedeu-lhe 
o titulo de Doutor Honoris Causa; 

- organizou mais de mil e oitocentos concertos, total ou 
parcialmente com okas latino-americanas; 

- tem atividades realizadas em inumeros paises, minis- 
trando cursos e proferindo palestras. 

Trinta e cinco candidatos concorreram ao Premio "Ga- 
briela Mistral", relativo a 1985. 

brasil participa da exposicao 
de arte latino-americana no 
congresso dos estados 
unidos da ambrica 

Com a presenca de varios Embaixadores, do Secretario- 
Geral da OEA e de diversas autoridades locais, foi aberta 
em 18 de setembro ultimo na rotunda do Edif icio Russel, 
no Senado dos Estados Unidas, em Washington, a exposi- 
cao Arte Latino-Americana, organizada pelo deputado 
Tom Santos e pelo senador Claiborne Pell, por ocasiao das 
comemoracoes da semana latino-americana (de 16 a 20 

em brasilia, o vim-ministro 
do comercio exterior de cuba 
O Secreurio Geral do Ministerio das Relac6es Exteriores 
recebeu, no dia 8 de julho de 1985, o Vice-Ministro do 
Com6rcio Exterior de Cuba, Alberto Betancourt Roa, que 
viaja pela AmBrica Latina para, em nome do Presidente do 
Conselho de Estado e do Governo daquele pals, Fidel 
Castro Ruz, convidar os Presidentes do Continente para 
participarem de um encontro de personalidades destinado 
a troca de id6ias em torno do problema do endividamento 
externo. Igual convite sera formulado pelo Vice-Ministro a 
Outras personalidades brasileiras. O Secretario Geral do 
Itamaraty adiantou ao visitante que, pare o Governo brasi- 
leiro, o foro mais adequado para a consideracao daquele 
problema continua sendo o Consenso da Cartagena. 

os entendimentos do 
chanceler britanico 
em brasilia 
Atendendo a convite do Governo brasileiro, o Secretario 
da Estado de Sua Majestade Britanica para os,Negocios Es- 
trangeiros e da Comunidade visitou oficialmente o Brasil 
no perlodo de 8 a 10 de julho de 1985. Sir Geoffrey 
Howe fez* acompanhar de Lady Howe e altos funcio- 
narios do Ministerio dos,Negi>cios Estrangeiros britanico. 

2. Durante sua permanencia em Brasilia, nos dias 8 e 9 de 
julho, o Sacrethrio de Estado H o w  foi recebido pelo 
Presidente da Republica, Senhor JosB Sarney. Visitou o 
Presidente do Senado Federal, Senador Jos4 Fragelli, e o 
Presidente da Camara dos Deputados, Deoutado Ulysses 
Guimaraes. Encontrou-se com o Ministro da Fazenda, 
Senhor Francisco Oswaldo Dornelles e com o Presidente 
do Banco Central. Senhor Antbnio Carlos Lemgtuber. 

3. Apos sua permanenaa em Brasllia, o Secretario de Es- 
tado visitou no dia 10 Sao Paulo, sendo a l  recepcionado 
pela Camara de Comercio Anglo-Brasileira. 

4. Manteve reunioes de trabalho nos dias 8 e 9 com o Mi- 
nistro das Relacoes Exteriores, Olmo Setubal, ocasiao em 
que passaram em revista, al6m dos assuntos bilaterais, te- 
mas da atualidade internacional. 

5. Ao fim das conversacoes, o Ministro Howe convidou o 
Ministro Setubal a visitar o Reino Unido, o que foi aceito 
com prazer, ficando para ser definida uma data no ano 
vindouro. 

primeiro curso de formacao 
de diplomata na - guinbbissau ~ 

Realizou-se, no perlodo de 27 de marco a 24 de junho. 
em Bissau, Guin4-Bissau, o I Cuiso de Formacao de Diplo 
matas, sob a responsabilidade do Instituto Rio-Branco, do 
Governo da GuinBBissau e da UNITAR (United Nations 
Institute for Training and Research). Participaram do a r -  
so 31 estudantes guineenses. provenientes, em sua maio- 
ria, do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, do Minist4rio 
do Plano, Coordenacgo Economica e Cooperacao Interna- 
cional. Minist6rio do ComBrcio e Turismo e outros. 

Em sua primeira parte, com duracao de um mes, destinada 
a familiarizar os futuros diplomatas com os problemas na- 
cionais, estrat4gia de desenvolvimento e objetivos e priori- 
dades da polltica exterior de Guin6-Bissau, participaram 
varios Ministros e Secretarios de Estado, possibilitando 
aos estudantes contatos em diversas areas de interesse para 
futuro desempenho profissional. 

No segundo mes, professores da UNITAR expuseram te- 
mas como o Direito do Mar, o Sistema das Nacoes Unidas. 
Mecanismos e Estruturas de Cooperacao Economica Mul- 
tilateral e ComBrcio Internacional, assuntos de interesse 
para GuinbBissau com vistas a sua atuacao em organiza- 
coes internacionais. 

A ultima parte do curso foi ministrada por professores do 
Instituto Rio-Branco e abrangeu mat6rias fundamentais a 
formacao de diplomatas, como Pratica Diplomatica e Con- 
sular, Direito dos Tratados, Direito Internacional Publico, 
Teoria de Relacoes Internacionais e Economia Interna- 
cional. 

Ao final do curso, os participantes receberam um diploma 
dos tres organizadores e ingressaram no servico diploma- 
tico do pals ou foram designados assessores internacionais 
dos minist6rios de origem. 

A cerimonia de encerramento foi presidida pelo Ministro 
dos Negocios Estrangeiros da Guine-Bissau, pelo Repre 
sentante Residente do PNUD (Programa das Nacoes Uni- 
das para o Desenvolvimento), em nome da UNITAR, e 
pelo Embaixador do Brasil, Affonso Celso de Ouro Preto. 
O Presidente da Guin4-Bissau, ausente do pals na ocasiao, 
designou um Ministro de Estado oara representa-lo e va- 
rias outras autoridades prestigiaram o evento. 

O curso, al6m de atingir o objetivo preclpuo de formar 
diplomatas guineenses, obteve grande aceitacao das auto- 
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mmissao nacional para 
assuntos antartim [conantar) 

A Comissao Nacional para Assuntos Antarticos (CONAN- 
TAR) foi criada pelo Decreto n? 86.829, de 12 de janeiro 
de 1982. Sua funcao e de elaborar e supervisionar a exe- 
cucao da Polltica Nacional para Assuntos Antarticos (PO- 
LANTAR), que estabelece as diretrizes basicas das ativida. 
dades antarticas do pals. A CONANTAR 6 constitulda 
por representantes dos seguintes Orgaos: 

Ministerio da Marinha 
Ministerio do Exercito 
Ministerio das Relacoes Exteriores 
Ministerio da Educacao 
Ministerio da Agricultura 
Ministerio da Aeronautica 
Ministerio da Ciencia e Tecnologia 
EstadeMaior das Fwcas Armadas 
Secretaria Geral do Conselho de Seguranca Nacional 
Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica 
Ministerio das Minas e Energia 

Nas treze Sessoes que realizou ate hoje, a CONANTAR 
vem acompanhando a cooperacao internacional que o 
Brasil mantem em assuntos antartiws. Alem disso, a Co- 
missao tem proposto a Comise  Interministerial para os 
Recursos do Mar (C1 RM), Orgao encarregado da execucao 
do Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR), linhas 
de acao para o desenvolvimento de nossas atividades na 
Antartida. A CONANTAR tambem acompanha o desen- 
volvimento de negociacoes no ambito do Tratado da An- 
tartida, de que o Brasil e Parte Consultiva. 

Em sua XI II *#o, realizada em 2 de agosto, os seguintes 
assuntos de maior relevo constaram da agenda da Comis- 
sao : 

a) atividades do PROANTAR, planejadas para o proximo 
verao austral: 

b) situacao orcamentaria do PROANTAR; 

c) XIII Reuniao Consultiva do Tratado da Antartida: 

d) negociacao de um regime de exploracao e aproveita, 
mento de recursos minerais antarticos. 

A CONANTAR e presidida pelo Ministro de Estado das 
Relacoes Exteriores. 

ponte sobre o rio iauacu na 
fronteira brasil-argktina 

ientina assina- 

ram Acudo relativo ao inlcio d a  estudos para a constru- 
cao de uma ponte wbre o rio Iguwu. Com base neste ato 
e nas recomdacoes formuladas pelos tecnicos dos dois 
palses em reuniao efetuada em Foz do Iguacu, em novem 
bro de 1972, firmou-se, em 17 de maio de 1980. por 
ocasiao da visita do Presidente Figueiredo a Buenos Aires, 
Acordo criando a Comissao Mista que se encarregaria da 
conaetizacb da referida obra. 

2. No ambito dos trabalhos da Comissao Mista, foi adju- 
dicado ao consorcio binacional integrado pelas empresas 
Figueiredo-Ferraz - ETEL (Brasil) e Consulbaires (Argen- 
tina) o projeto de engenharia, aprovado pelos dois Gover- 
nos em marco de 1982. 

3. Posteriormente, foi realizada a licitack para a execu- 
cao da obra, vencida pelo consorcio Sobrenco (Brasil) e 
Supercemento (Argentina). A inauguracao oficial dos tra- 
balhos se deu por ocasiao do encontro de fronteira entre 
os entao Primeiros Mandatarios de ambos os oalses, em 
13 de janeiro de 1983. A construcao da ponte devera estar 
terminada em novembro de 1985. 

4. O empreendimento sobre o rio Iguacu ligara as cidades 
fronteiricas de Porto Meira (Brasil) e Puerto Iguazu (Ar- 
gentina), sendo a principal obra de integracao f lsica entre 
os dois palses desde quando foi inaugurada a ponte que 
une Uruguaiana e Paso de 10s Libres, na decada de quaren- 
ta. Repercutira sensivelmente sobre a economia regional, 
inclusive facilitando os transportes entre os dois palses e, 
sobretudo, ensejando o incremento do turismo na regiao. 

5. A ponte liga-se as BR-277, BR-369 e BR-373, no lado 
brasileiro, e as R-12 e R-14, no argentino. 

DADOS TECNICOS 

- extensao: 480 m. 
- largura: 16.50 m. 
-- largura da pista: 13.30 m. 
- altura com relacao a lamina d'agua: *70 m. 
- vao central: 220 m. (com 2 tramos laterais de 130 m.) 
- distancia entre os acessos de fronteiras: 5.4 km. 
- centro de fronteira brasileiro (area edif icada): 2.500 mZ. 
- centro de fronteira argentino (area edificada): 2 edifl- 

cios com 1.500 mZ; uma area coberta de 3.792 mZ 

em baixadores estrangeiros 
O Embaixador da Nicaragua, Ernesto Gutierrez e Gutier- 
rez, deixou suas funcoes em Brasllia e foi homenageado 
pelo Ministro de Estado, interino, das Relgoes Exterio- 
res, Paulo Tarso Flecha de Lima, em solenidade realizada 
no Palacio do Itamaraty, em Brasllia, em 30 de julho de 
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1985. Durante a solenidade, o Embaixador aa Nicardgua funcoes em Brasllia e fo i  homenageado pelo Ministro de 
recebeu as inslgnias da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Estado das Relacoes Exteriores, Olavo Setubal, em soleni- 
Cruzeiro do Sul. dade realizada no Paldcio do Itamaraty, em Brasllia, em 

17 de setembro de 1985. Durante a solenidade, o Embai- 
xador da Turquia recebeu as inslgnias da Gra-Cruz da Or- 

O Embaixador da Turquia, Yildir im Keskin, deixou suas dem Nacional do Cruzeiro do Sul. 
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